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SO‘Z  BOSHI 

 

Yoshlarga ko‘rsatilayotgan g’amxo‘rlik, yaratilayotgan sharoitlar ularni 

puxta bilim egallab, har sohaning yetuk mutaxassisi bolib yetishishlari uchun 

zamin yaratadi. Ayniqsa, oliy o‘quv yurtlarining tubdan isloh qilinishi, o‘quv 

jarayonlarini jahon miqyosi darajasiga olib chiqilishi buning yaqqol misoli 

hisoblanadi. Shu o‘rinda yoshlarning bilim olishga bo‘lgan ishtiyoqlari, chet 

tillarini o‘rganishga bo‘lgan qiziqishlari tobora ortib bormoqda. Shu nuqtai 

nazardan qaraganda oliy o‘quv yurtlaridagi adabiyotlar bilan ta’minlanganlik 

darajasi ham doim e’tibor markazidadir. Garchi shunday ekan, soha 

mutaxassislarining o‘z fanlari doirasida darsliklar, o‘quv qo‘llanmalari yaratishi 

ayni muddaodir. Shu jihatdan qaraganda ushbu qo‘llanmaning ahamiyati kattadir.  

Ushbu o‘quv qo‘llanma turkologiya yo‘nalishida tahsil olayotgan  3- bosqich 

talabalarga mo‘ljallangan bo‘lib, mavzular dars soatlaridan kelib chiqqan holda 

taqsimlangan. O‘quv qo‘llanmadagi mavzular asosiy sharq tilining namunaviy 

hamda ishchi dasturlariga mos keladi. 1- va 2- bosqichlarda turk tilining 

boshlang’ich mavzularidan, yani fonetika va uning o‘ziga xos jihatlari, so‘ngra 

morfologiyaning bir qismi batafsil o‘tiladi. 3 – bosqichda esa fe‘llarning xoslangan 

shakllari, fe‘llarning murakkab zamon shakllari, harakat nomi, sifatdoshlar, 

ravishdosh va uning turlari, yordamchi so‘z turkumlari ustida to‘xtalinadi. Mazkur 

qo‘llanmada ushbu mavzular qoidalari va o‘rnaklari bilan batafsil yoritilgan. 

Mavzuni yaxshi tushuntirish maqsadida namunalar berilgan. Har bir mavzudan 

keyin mavzuni mustahkamlash uchun  bir qancha mashqlar keltirilgan. Ushbu 

mashqlarni bajarish davomida talabalarning mavzularni qay darajada 

o‘zlashtirganliklarini ham aniqlay olish mumkin. So‘ng mavzularga mos matnlar 

tanlangan.  Matn mazmuni bo‘yicha savol va topshiriqlar ham o‘rin egallagan. 

Ushbu savol va topshiriqlarni bajarish vaqtida matnning mazmuni to‘la 

o‘zlashtiriladi va tahlil qilinadi. Shu kabi matnlarni o‘qish davomida talabalarning 

nutqi ravonlashadi. Matnlarni tushunib gapirib berishda esa talabalarning chet 

tilida gapirish ko‘nikmalari shakllanadi. O‘quv qo‘llanmaning so‘ngida barcha 
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matnlardagi yangi so‘zlar va qiyin iboralar bo‘yicha lug’at tuzilgan. Bu ham matn 

bilan ishlashda ancha ko‘mak beradi.  

Tarjima uchun berilgan matnlar orasida o‘zbek, turk va qardosh xalqlar 

adabiyotlari namoyondalarining asarlaridan parchalar, ilmiy-ommabop maqolalar, 

xalq og‘zaki ijodiga mansub hikoyat, rivoyat, ertak hamda latifalar, o‘zbek 

shoirlarining turk tiliga tarjima qilingan she’rlari joy olgan. 

O‘quv qo‘llanmadagi grammatik qoidalarni yoritishda Mehmet 

Hengirmenning “Türkçe temel dilbilgisi” (M. Hengırmen “Türkçe temel 

dilbilgisi”. Engin yayın evi. 2006) hamda Xayrulla Hamidovning “Turk tili 

morfologiyasi” (Hamidov X., Turk tili : morfologiya.-Toshkent: ToshDSHI, 2011.) 

kitoblaridan foydalanildi. 

Ushbu o‘quv qo‘llanmadan, nafaqat, turk tili fanida, balki tarjima amaliyoti, 

turk tilida nutq madaniyati fanlarida ham foydalanish mumkin. 
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1-§.Fe’lning xoslangan shakllari. Harakat nomi – 

Fiilimsiler (Yatık Fiiller). İsim-Fiil 

Fe`llar gapda boshqa so‘zlar bilan bog‘lanib, kesim, ega,  to‘ldiruvchi, hol, 

aniqlovchi vazifasida kelishi mumkin. Buning uchun fe`l maxsus shakllarga ega 

bo‘ladi. Turli gap bo‘laklari vazifasida kelish uchun xoslangan fe`l 

shakllarife l̀ning vazifa shakllari sanaladi. 

Fe`llarning to‘rt vazifa shakli mavjud: 1) sof fe`l (kesimlik)shakli (o‘qidi); 

2) harakat nomi shakli (o‘qimoq, o‘qish); 3) sifatdosh shakli (o‘qigan, oqar); 4) 

ravishdosh shakli (o‘qib, kelgach). 

Fe’llarning xuddi shunday shakllari hozirgi zamon turk tilida ham mavjud. 

Bu shakllar turk tilshunosligida yatık fiiller (fiilimsiler) deyiladi. 

Bu shakllarning fe’lning vazifadosh shakllari deyilishiga sabab, ular fe’lning 

biron-bir grammatik kategoriyasiga mansub bo‘lmay, turli ma’nolar ifodalash yoki 

boshqa vazifalarni bajaradi: 

fAli`yi karşımda görmek, beni şaşırttı. (Alini qarshimda ko‘rish meni 

hayron qoldirdi. 

Evi kiralayacak hanım tekrar geldı. (Uyni ijaraga olmoqchi bo‘lgan ayol 

yana keldi). 

“Çayı görmeden (paçanı sıvama)”(Soyni ko‘rmasdan pochani shimarma) 

Veli`yi birlikte getirmeni isterdim  (Valini birga olib kelishingni istardim). 

Evden çıkışım tatsız oldu  (Uydan chiqib ketishim yaxshi bo‘lmadi). 

Manavın verdiği karpuz ham çıktı  (Sotuvchi bergan tarvuz xom chiqdi). 

Burada olacağımızı nereden bildin? (Bu yerda bo‘lishimizni qayerdan 

bilding?). 

Ankara’ya geldiğinizde beni arayın (Anqaraga kelganingizda menga 

qo‘ng‘iroq qiling). 

Fazla yorulduğumdan erken yatmıştım  (Juda charchaganim uchun erta 

yotgandim). 

Turk tilida fe’lning vazifadosh shakllari uch xil bo‘ladi:  

1. Harakat nomi (isim-fiiller) - fe’lning ot shakllari;  
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2. Sifatdoshlar (sıfat-fiiller) - fe’lning sifat shakllari;  

3. Ravishdoshlar (zarf-fiiller) - fe’lning ravish shakllari. 

 

Harakat nomi (Isim-Fiiller). Harakat nomi ish-harakatning nomini bildirib, 

zamon va shaxs sonni ko‘rsatmaydigan fe`lning otga xoslangan shaklidir.Turk 

tilshunosligida harakat nomi fe’lning ot shakli, ya’ni ish-harakat, holat yoki 

bo‘lish, yuz berishning nomi, deya ta’riflanadi. Harakat nomi otdosh shakl ham 

deyiladi. Shu bois fe’llarni harakat nomlaridan biri bilan ataymiz (atmak fe’li, 

istemek fe’li, uçurmak fe’li). Harakat nomining bunday turiga  masdar (mastar, 

infinitif) deyiladi. 

Turk tilida –mek, -me, -iş  qo‘shimchalari qo‘shilib yasalgan uch xil harakat 

nomi mavjud (bilmek, satmak, gelişme, çalışma, giriş, çıkış). Undan tashqari, 

hozirgi zamon turk tilida kamdan-kam hollarda -meklik qo‘shimchasi bilan 

uzaytirilgan holda yasalgan harakat nomlari ham qo‘llanib kelinadi (sevmeklik, 

yapmaklık). Bular barchasi ish-harakatning nomlarini ifodalaydi. 

Harakat nomlarida shaxs ma’nosi bo‘lmagani kabi, zamon ma’nosi ham 

yo‘q, ammo ularda ozmi-ko‘pmi ma’no va qo‘llanish farqlari mavjud. Masdar deb 

atalgan –mek  harakat nomlari fe’lning  grammatik va boshlang‘ich shakli fe’lning 

noaniq shakli hisoblanadi va to‘la ma’noli ot bo‘la olmaydi. Shuningdek, hozirgi 

zamon turk tilida  harakat nomi  nutqda ham qo‘llanadi: 

Yaşamaktan büyük bir zevk alıyorum. 

Adamın sözlerine gülmekten katıldık. 

Bu konuda düşünmekten yoruldum. 

Akşama kadar yürümekten, gezmekten yorulmadınız mı? 

-mak qo‘shimchasi gaplarda için, üzere, gerek, gibi, kadar kabi ko‘makchilar 

bilan birga keladi: 

Başarılı olmak için çok çalışmak gerek. 

Vakit bitmek üzere. 

Anne olmak gibi mutluluk yoktur. 
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Masdarlar egalik va boshqa shakl yasovchi qo‘shimchalar ham olmaydi. 

Boshqacha aytganda, –mek harakat nomlari hozirgi zamon turk tilida o‘z o‘rnini -

me harakat nomi qo‘shimchasiga bo‘shatib bergan. Masalan, eski turkchadagi  

yörimegüm,   demege,   etmegi  shakllari yangi turkchada  yürümem,   demeye,   

etmeyi  ko‘rinishiga ega. 

–mek masdar shakli turli xil harakat nomi kelgan gaplarda qo‘llanadi:    

“Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz” (Kishi nuqsonini bilmoq kabi irfon 

bo‘lmas). 

-me harakat nomi qo‘shimchasi –mek  qo‘shimchasi asosida yuzaga kelgan 

bo‘lib, hozirgi zamon turk tilida asl ish-harakat otlari sifatida faol qo‘llanadi. Ular 

hafif mastarlar (yengil masdarlar) ham deyiladi: gitme, çalışma, evlenme, okuma  

va hok.  

Harakat nomlari egalik va kelishik qo‘shimchalari bilan qo`llana olgani 

uchun qo‘shma gaplarda bosh gapning barcha unsurlarining yoki ularga oid so‘z 

birikmalaridagi otlarning o‘rnini egallashi mumkin:    

Hatır için konuşmayı hiç başaramam (Hurmat uchun gapirishni hech eplay 

olmayman). 

Sizi rahatsız etmeleri yersiz olmuş (Sizni bezovta qilishlari to‘gri 

bo‘lmabdi). 

Çiftliğinde avlanmamıza müsaade etmişti  (O‘z yerida ov qilishimizga 

ruxsat bergan edi). 

Nutqda -me harakat nomining egalik qo‘shimchasini olib uzaytirilgan yana 

bir shakli ham uchraydi:  Buradan karşıya geçmesi o kadar kolay değil  (Bu 

yerdan  narigi tomonga o‘tishi unchalik oson emas). 

-iş qo‘shimchali harakat nomlari ham ish-harakatning tarzini bildiruvchi ot-

fe’llardir: geliş, görüş, anlayış, davranış. -iş qo‘shimchasi ham -me kabi egalik 

qo‘shimchalari va turli kelishik qo‘shimchalari olib turlangan holda harakat nomi 

qatnashgan gaplarda keng qo‘llanadi, lekin, baribir, ular -me qo‘shimchali harakat 

nomlariga nisbatan kam tarqalgan:  Sizin araya girişiniz durumu kurtardı (Sizning 
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o‘rtaga tushishingiz vaziyatdan chiqishga yordam berdi).     Bunun mutlaka bir 

çıkış yolu vardır  (Buning mutlaqo bir iloji bordir)kabi. 

Harakat nomining bo‘lishsiz shaklda ishlatilishi ko‘pincha -

meqo‘shimchasini olgan shaklda uchraydi: Öğrencilerin derse geç gelmemesi 

gerek. –mak qo‘shimchasi bilan yasalgan harakat nominıng bo‘lishsiz shakli:Çok 

konuşmamak gerek.–ış qo‘shimchasini olgan harakat nomining bo‘lishsiz shakli 

turk tilida deyarli uchramaydi. 

 

1-mashq. Quyidagi bo‘sh o‘rinlarni mos qo‘shimchalar bilan to‘ldiring.  

 

1. Evde yalnız kal.................... alıştım.  

2. İnsanlar durakta otobüsün gel.............. bekliyorlar.  

3. Eşimin ehliyeti var ama araba kullan .............. korkuyor.  

4. Onunla konuş .............. denedim ama beni dinlemedi.  

5. Sen o iş teklifini kabul et.. ............ düşünüyor musun?  

6. Oku .............. derslerinde gazetelerdeki haberleri inceliyoruz.  

7. Siz neden İstanbul'dan ayrıl.............. ısrar ediyorsunuz? Bütün çevreniz 

burada.  

8. Hobilerim; kitap oku......... , müzik dinle...... ve sinemaya git............ .  

9. Yarınki toplantıya katıl .............. karar verdim.  

10. Onların beni ziyaret et.. ..........   çok sevindim 

 

2-mashq.  Mos so‘zni belgilang.  

 

1. Dilimi daha iyi kullanmak için güzel konuşmaya/ konuşma/ konuşmak 

derslerine gidiyorum.  

2. Hala hastasın. İşe gitmek/ gitmekte/ gitmeye senin için iyi olmaz.  

3. Annem gece dışarı çıkmama/ çıkmakta/ çıkmamdan izin vermiyor.  

4. Seni görmemize/ görmeye/ görmemizden geldik. Ama sen evde yoktun.  

5. Türkçe anlıyorum ama konuşmaya/ konuşmayı/ konuşmakta utanıyorum.  
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6. Hiç kimse çok fazla beklemeye/ beklemeyi/ beklemekten sevmez.  

7. Arkadaşımın sürekli beni eleştirmesinden/ eleştirmekten/ eleştirmeye 

sıkıldım.  

8. Sağlığımız için her gün en az 2 litre su içmekten/ içmeye/ içmekte fayda 

vardır.  

9. Senin benimle ilgilenmesi/ ilgilenmeyi/ ilgilenmen beni mutlu ediyor.  

10. Ailem üniversiteden sonra benim iyi bir iş sahibi olmamı/ olmayı/ 

olmalarını istiyor. 

 

3-mashq. Quyidagi bo‘sh o‘rinlarni misoldagi kabi to‘ldiring. 

 

Onun bakışlarından hiç hoşlanmıyorum.  

Yeni programdaki değişiklikler için herkesin görüşünü almak lazım.  

Ankara'ya bir gidiş dönüş bileti lütfen!  

Annem gençliğinde dikiş nakış kursuna gitmiş.  

 

1. İş çık ..................... bir kahve içelim mi?  

2. Bu işi yarın sabaha kadar bitirmek için hiç zamanım yok. Senden biraz 

anla .................. bekliyorum.  

3. Vapurun kalk ..................... saatini biliyor musun?  

4. Serkan Bey'in giyin ............................. tarzını çok beğeniyorum.  

5. Nazlı bu günlerde bana karşı bir garip. Onun sana karşı davran 

............................. nasıl?  

6. İstanbul'da alışveriş merkezlerinin kapan .......................... saatleri 

genellikle 22.30'dur.  

7. Sınavınızın bit.. ....................... saati 12.30'dur. Herkese başarılar.  

8. Onun gül ................ sevimli.  

9. Yürü .................... yapmak sağlık için çok faydalıdır.  

10. Tatilden dön ...................... anneannemlere uğradık. 
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4-mashq. Bo‘sh o‘rinlarni mos qo‘shimcha bilan to‘ldiring. 

 

1. Sağlıklı ol .................... düzenli egzersiz yapmalısın.  

2. Erken kalk .................... erken yatman lazımdı.  

3. Sizinle gel .................... önce işlerimi bitirmem lazım. 

4. Herkesin toplan .................... biraz daha bekleyelim.  

5. Okulda ye ................... sana bir sandviç hazırlayayım. 

6. Hasta ol .................. her gün meyve ve sebze yiyorum.  

7. Senin üzül ................... her şeyi yaparım. 

 

5-mashq. Bo’sh o’rinlarni to’ldiring. 

 

1. Randevuma zamanında yetişebil. .............. erkenden yola çıkacağım.  

2. Bir daha ayrıl. ....................................... bir araya geldiler.  

3. İki gün sonra tekrar görüş ........................................ ayrıldık.  

4. Koş! Film başla .................... ..................... Işıklar sönmüş bile.  

5. Hoşça kal canım, yarın görüş ... ..................................... .  

6. Başarılı ol. ....................................... neler yapmalıyız?  

7. Seni bir daha görmek istemiyorum. Dön..................... gidiyorum. 

8. Acele etmezsek geç kalacağız. Ders başla ........................................ .  

9. Rezervasyon yaptır .............. restoranı aradım ama kimse açmadı.  

10. Ödeme yap ........................................ sıraya girmeniz gerekiyor.  

 

MİMAR SİNAN 

 

 Sultan Süleyman bir gün Mimar Sinan’ı huzuruna çağırdı. Atalarının 

camileriyle karşılaştırmayacak derecede muhteşem bir cami yapmasını emretti. 

Mimar, binanın resmini padişaha sunduğu zaman memnuniyetle kabul edildi. 

Caminin yapımında kullanınılan dört direk vardı ki, tarihi bakımdan büyük bir 

önem taşıyordu. Bu direklerden biri İskenderiye’den, biri Baalbek harabelerinden, 
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biri Saray-i Amire civarından getirildi. Dördüncüsü de Kıztaşı mahallesinden 

alındı.Yerine konmak için pek çok acemi oğlanlar çalıştırıldı. Binada kullanılan ak 

mermerler Marmara Adası’ndan, yeşil mermerler Arabistan’dan getirildi. Cami 

kapılarının çoğu abanozdandı. Mimar Sinan, muazzam abidesini vücuda getirmek 

için durmadan çalıştı. Nihayet caminin kubbesi kapandı. Duvarları zarif çinilerle 

kaplandı. Hattat Karahisari Hasan Efendi’nin sanatkar kalemi duvarlar üzerinde 

güzel eserler meydana getirdi.   

 Sultan Süleyman sabırsızlanıyordu. Bir gün cami ziyaretine gitti. Mimar 

Sinan mihrabın ve minberin düzenlenmesi ile meşguldu. Padişahı görünce 

nezaketle selamladı. Fakat Sultan Süleyman hiddetliydi. Caminin bitirilmemesini 

birçokları bahane etmişler,“Kubbenin durmasında şüphe vardır” demişlerdi; 

bazıları da caminin tamamlayıcısıdır diye, Sinan’ı, bir de türbe yapımına 

başlatmışlardı. 

 Sultan Süleyman, Mimar Sinan’a: 

–Niçin benim camim ile ilgilenmeyip önemsiz şeylerle vakit geçirirsin? 

dedi. Mimar Sinan şaşırdı: Bu hiddetin sebeplerini bir türlü anlayamıyordu. 

Nihayet cevap verdi:  

–Saadetli padişahımın yardımlarıyla inşallah iki ayda tamam olur.  

Sultan Süleyman, Mimar Sinan’ın bu sözlerine inanmadı. Mimarın 

aleyhinde söylenen sözlerin doğruluğuna inanacak gibi oldu. Mimar Sinan sözünü 

tuttu. Caminin kalan kısımlarını iki ayda bitirdi. Anahtarlarını padişaha teslim etti.  

Süleymaniye Camisi sekiz yılda bitti. Caminin bütün masrafı 897380 flori, 

yani 537 yük, 72900 akçe idi.  

 

Savol va topshiriqlar 

I. Matnni o‘qing va o‘zbek tiliga tarjima qiling. 

II. Matndan  fe’llarni toping, ularning zamonini aniqlang.  

III. Matn mazmunini gapirib bering.  

 

KÖLE AYAZ – ASLINI UNUTMA 
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Bir zamanlar Ayaz adlı bir köle varmış. Takdir bu ya, köle bir gün Sultan 

Mahmud’un kölesi olmuş. Sultan, köleyi taşıdığı asil karakteri sebebiyle çok 

sevmiş. Derken Sultan’ın öylesine itimadını kazanmış ki, bütün sultanlığın 

haznedarı tayin edilmiş ve en kıymetli ve zarif mücevherler, taşlar ona emanet 

edilir olmuş. Bu gelişmeyi    gören saraylılar ise durumdan pek rahatsız olmuşlar. 

Hasetleri ve kibirleri yüzünden, sözüm ona basit bir köleye böyle bir mevki 

verilmesini ve kendi rütbelerine çıkarılmasını bir türlü hazmedememişler. Bu 

duygular içinde, özellikle Sultan yakınlardaysa ondan gün geçtikçe daha çok 

şikayet etmeye başlamışlar ve asil ruhlu kölenin itibarını zedelemek için ellerinden 

geleni yapmışlar. Bir gün Sultan’ın huzurunda bir saraylının diğerine şöyle dediği 

duyulmuş: 

 – “Köle Ayaz’ın sık sık hazineye gittiğini biliyor musun? Onun 

mücevherlerimizi çaldığından adım gibi eminim.” Sultan kulaklarına inanamamış. 

 – “İşin aslını kendi gözlerimle görmeliyim” demiş. Duvara küçük bir delik 

yaptırıp, içeride olanları seyretmeye hazırlanmış. Kölenin sessizce içeri girdiğini, 

kapıyı kapattığını ve sandığa gittiğini görmüş. Orada sakladığı küçük bir 

bohçaymış bu. Bohçayı öpmüş alnına koymuş ve sonra da açmış. İçinden çıkan 

köleyken giydiği yırtık pırtık bir elbise! Aynanın karşısına geçmiş. Kendi kendine, 

“Daha önceleri bu elbiseyi giydiğin zamanlar kim olduğunu hatırlıyor musun?” 

diye sormuş. 

 – “Bir hiçtin sen… Hepsi hepsi satılacak bir köleydin ve Allah, Sultan’ın 

eliyle sana rahmetinden belki de hiç hak etmediğin nimetler lütfetti. Asla nereden 

geldiğini unutma! Çünkü mal mülk insanın hafızasını uçurur, unutuluşlara 

sürükler. Şimdi sen de, nimetçe senden aşağı olanlara kibirle bakma ve daima 

hatırla Ayaz, hatırla!” Sandığı kapatmış, kilitlemiş ve sessizce kapıya doğru 

yürümüş. Hazine dairesinden çıkarken birden Sultan’la yüz yüze gelmiş. Sultan 

gözlerini Ayaz’ın yüzüne dikmiş dururken, yanaklarından aşağı yaşlar 

süzülüyormuş ve boğazı öyle düğümlenmiş ki, konuşmakta güçlük çekmiş. 
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 – “Bugüne kadar mücevherlerimin hazinedarıydın, ama şimdi… Kalbimin 

hazinedarısın. Bana benim de önünde bir hiç olduğum kendi Sultanımın huzurunda 

nasıl davranmam gerektiği dersini verdin.” 

 

Yangi so‘zlar: 

köle- qul 

itimat- ishonch 

kazanmak- qozonmoq, yutmoq, erishmoq 

mücevher- qimmatbaho tosh 

rütbe- unvon, daraja 

zedelemek- zarar bermoq, ziyon yetkazmoq 

çalmak- o‘g‘irlamoq 

delik-teshik 

bohça-tugun 

hafiza-xotira 

 

ANNE BABA CANDIR 

 

Günlerden bir gün, bir kasabada yaşayan Cenk adında bir genç varmış. Bu 

gencin ailesinin maddi durumu iyi ve güzelmiş. Ailesinin kuyumcu dükkanı 

varmış. Cenk sık sık kumar oynar ailesine bağırıp çağırırmış. Bu duruma çok kızan 

babası ona her zaman, ” Eğer olur da bir gün biz öldükten sonra borca girip ölmek 

istersen bu sandalyenin üzerinde yukarıya bağlı bu iple kendini intihar et” dermiş.  

Cenk arkadaşlarıyla çok gezer eğlenirmiş ama arkadaşlarının maddi 

durumları yerinde değilmiş. Gün gelmiş geçmiş babası vefat etmiş ardından da 

annesi vefat etmiş. Ee ne olacak şimdi Cenk hep babasından geçinirmiş şimdi kaldı 

ortada. Fakat babası ölmeden önce ona kuyumcu dükkanını vermiş. Gün geçtikçe 

bir arkadaşıyla dışarı çıkar kuyumcu dükkanını kapatır eğlenirmiş, arkadaşları borç 

isteyince kat kat para verirmiş. Bir gün bir tane arkadaşı kuyumcu dükkanını soyup 

https://secmehikayeler.com/
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ona emanet etmiş. Fakat Cenk bunun farkında değilmiş, farkında olduğu zaman ise 

arkadaşı ortalıktan yok olmuş. Cenk ise ortada kalmış. 

Ne yapacağını bilemeyen, zor günler geçiren Cenk babasının dediği nasihatı 

hatırlayıp, uygulamak için evine gider. Cenk babasının dediği gibi yaparken bir de 

ne görsün yukarıdan altın dolusu torbalar bulur. Bunu gören Cenk sevinçten 

havalara uçar. Maddi durumunu yerine soktuktan sonra artık ne kumarı, ne de 

arkadaşlarıyla oynamayı düşünmüş. Kendisine zarar veren şeyleri hayatından 

çıkarmış. Kasabanın en güzel kızıyla evlenmiş. İki çocuğu ve sevgili eşiyle çok 

mutlu bir hayat sürdürmüş. 

 

Yangi so‘zlar: 

kasaba-shaharcha 

kuyumcu (dükkanı)-zargar(lik do‘koni) 

intihar etmek- joniga qasd qilish 

borç-qarz 

soymak-talon-taroj qilish,o‘g‘rilik qilish 

torba-xalta 

 

 

2-§.Sifatdosh-Sıfat-Fiil (Ortaç) 

 

Sifatdosh narsa-buyumning belgisinio‘zgarish, harakat natijasi sifatida 

ifodalaydigan fe`lning sifatga xoslangan shaklidir. Sifatdosh fe`l singari ish-

harakatni anglatib, zamon, nisbat, bo‘lishli-bo‘lishsizlikni bildiradi: kalan -

bo‘lishli, o‘tgan zamon, aniq nisbatda. Sifatdosh sifat kabi otga bog‘lanib, uning 

belgisini bildiradi, gapda aniqlovchi yoki kesim bo‘lib keladi: Çocuklar dökülen 

elmaları topladılar. 

Sifatdoshlarning bo‘lishsiz shakli va majhul nisbati mavjud bo‘ lib, zamon 

ma’nosini ham beradi. Shu sababli boshqa sifatlardan va mastarlardan ajralib 

https://secmehikayeler.com/
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turadi. Sifatdoshlarningbo‘lishsizshakllari quyidagicha yasaladi: giden-gitmeyen, 

gider-gitmez, gidecek-gitmeyecek. 

Sifatdoshlar bildirgan zamoniga ko‘ra uchga bo‘linadi: 

1) hozirgi-kelasi zamon sifatdoshi(Geniş zaman ortacı); 

2) kelasi zamon sifatdoshi (Gelecek zaman ortacı); 

3) o‘tgan zamon sifatdoshi(Geçmiş zaman ortacı). 

Hozirgi-kelasi zamon sifatdoshi -ar (-er, -ir, -ır, -ur, -ür) ,   -(y)an (-en),    -

(y)ıcı (-ici, -ucu, -ücü)  qo‘shimchalari yordamida yasaladi. 

Hozirgi-kelasi zamon qo‘shimchasi –r ayni paytda hozirgi-kelasi zamon 

sifatdoshini yasaydi. Fe’l sifatdosh vazifasini bajarishi uchun otdan oldin kelishi 

talab etiladi. Bu sifatdosh asosan, hozirgi-kelasi zamon ma’nosini beradi. Hozirgi-

kelasi zamon sifatdoshining bo‘lishsiz shakli  -maz, -mez qo‘shimchasi yordamida 

yasaladi. 

 

çalmak  =  çalar saat 

akmak   =  akarsu 

dönmek = döner kebap 

gülmek   =güler yüz 

yanmak = yanmaz kumaş 

çıkmak = çıkmaz sokak 

bitmek  =bitmez iş 

tükenmek = tükenmez kalem 

 

Erken uyanmak için çalar saati kurdum. 

Türkiye'de, özellikle Antalya yöresinde pek çok akarsu vardır. 

Bu akşam lokantada döner kebap yiyeceğiz. 

Güler yüzlü insanları herkes sever. 

İtfaiyeciler, yanmaz kumaştan yapılmış elbiseler giyerler. 

Burası çıkmaz sokaktır. 

Neden bu kadar çok para istiyorsunuz? Bulunmaz Bursa kumaşı mı oldu? 

Çalışırsanız bitmez iş olmaz. 

Tükenmez kalemler, dolma kalemlerden daha çok kullanılıyor. 

Serpil Hanım oğluna krallara yaraşır bir düğün yaptı. 

Hakim, dosyayı bilir kişiye havale etti. 
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Bu qo‘shimchalar yordamida yasalgan sifatdoshlar asosan, hozirgi-kelasi 

zamon va hozirgi zamon ma’nolarini ifodalab keladi.  

Dün büroya gelen adamı tanıyor musun? 

Dünyada çalışan kadınlann sayısı her geçen gün artıyor. 

Dedikodu yapmayan insanlar, sevilen insanlardır. 

Erken uyuyan çocukların vücut dirençleri güçlü olur. 

Bu sabah yazılan mektupların hepsini postaya verdik. 

Ağlatan gülmez. (Türk Atasözü) 

Yıkılan yıkılanı sever. (Türk Atasözü) 

Bencil olanlar sevilmeyen insanlardır. 

Gördüklerimiz azdır, görünmeyen şeyler daha çoktur. 

 

 

 

 

Size sevindirici haberlerim var. 

Geçici hevesler yüzünden yaşamınıza zarar vermeyin. 

Dün akşam düğünde doyurucu yemekler yedik. 

Sizlere üzücü haberler vermek istemem. 

 

Kelasi zamon sifatdoshlari: -(y)acak /-(y)ecek, -(y)ası/-(y)esi 

Kelasi zamon sifatdoshi kelasi zamon qo‘shimchasi -acak (-ecek) yordamida 

yasaladi.Kelasi zamon sifatdoshining bo‘lishsizlik shakli –ma(-me) 

qo‘shimchalarini qo‘shish orqali hosil bo‘ladi. 

 

Kırmak  =  kırılacak eşya 

Okumak  =  okunacak kitap 

kırılmayacak eşya 

okunmayacak kitap 

-(y)an (-en) 

-(y)ıcı (-ici, -ucu, -ücü) 
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Bitmek  =  bitecek iş 

Postalamak  =  postalanacak 

mektup 

bitmeyecek iş 

postalanmayacak mektup 

 

Lütfen paketlere dikkat edin. içinde kırılacak eşyalar var. 

Okunacak kitapları kendi odama aldım. 

Okunmayacak kitapları kütüphaneye verdim. 

Bitecek işlerle uğraşın, bitmeyecek işlerle uğraşıp vakit kaybetmeyin. 

Yann postalanacak mektupların hepsini bugün yazın. 

Engin, gelecek yıl liseye gidecek. 

Dün unutulmayacak güzel bir gece yaşadık. 

Bugünlerde dünyada inanılmayacak olaylar oluyor. 

 -(y)ası/-(y)esi qo‘shimchasi ham-(y)acak /-(y)eceksingari o‘zbek tiliga –

adigan deb tarjima qilinish bilan birga, qarg‘ishlarda ishlatiladigan –gur 

qo‘shimchasining ham tarjimasi sifatida ishlatiladi: 

O adam eli öpülesi bir zattı. (U juda hurmatli (qo‘li o‘piladigan) bir odam 

edi.) 

Yok olası fakirlik belimizi büktü. (Yo‘q bo‘lgur faqirlik belimizni bukdi.) 

 

O‘tgan zamon sifatdoshi. O‘tgan zamon sifatdoshi asosan, o‘tgan zamon 

ma’nosini bildiradi va bo‘lishsiz shakli -ma (-me) qo‘shimchalari bilan yasaladi. 

 

 

 

Tanımak  =  tanıdık kadın 

Bilmek  =  bildik biri 

Okumak  =  okunduk kitap 

Görmek  =  gördüğüm adam 

 

tanımadık kadın 

bilmedik biri 

okunmadık kitap 

görmediğim adam 

 

-dik (-dik, -duk. -dük) 
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Siz benim yıllardan beri tanıdığım bir kadınsınız. 

Tanımadığım insanlarla samimi olmayı hiç sevmem. 

Dünkü adamın adını hatırlamadım ama bana bildik biri gibi geldi. 

Bilmediğiniz insanlara sırrınızı söylemeyiniz. 

Okuduğunuz kitapları arkadaşlarınıza verin. 

Okumadığınız kitaplar hakkında önce bilgi edininiz, sonra okuyunuz. 

Bu sabah gördüğüm kadın ünlü bir ilim adamıymış. 

Görmediğim, bilmediğim şeyler hakkında fikir yürütemem. 

 

 

 

yazılmak -» yazılmış mektup 

bilmek -» bitmiş iş 

okumak -» okunmuş kitap 

görülmek -» görülmüş olay 

yazılmamış mektup 

bitmemiş iş 

okunmamış kitap 

görülmemiş olay 

 

Yazılmış mektupları bana getirin. 

Yazılmamış mektupların hepsini tamamlayın. 

İşçilere bitmiş işlerin ücretini ödeyin. 

Bitmemiş işlerin ücretlerini ödemeyin. 

Okunmuş kitaplardan bazılarını yeniden okumak gerekir. 

Okunmamış kitapları okumak için zaman ayıralım. 

Bunlar daha once de görülmüş olaylardır. 

Bu sabah başkent bugüne kadar hiç görülmemiş bazı olaylara tanık oldu. 

Bana söylenmiş sözleri değil, hiç söylenmemiş sözleri söyle. 

Ağarmış saçlar sevgiye engel değildir. 

 

1-mashq. Quyidagi bo‘sh o‘rinlarni misoldagi kabi to‘ldiring. 

 

1. İhtiyar teyze, titre………………….. elleriyle torununun başını okşadı.  

-mış (-miş, -muş, -müş) 
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2. Prensipleri ol………………….. insanlar, hayatta daima başarılı olurlar.  

3. Saatte 50 km hızla git………………….. sürücülerin kaza yapma olasılığı 

çok düşüktür.  

4. Bu dünyada haksızlığa uğra………………….. insanların sayısı çok fazla.  

5. Otobüste in………………….. yolculara öncelik veriniz.  

6. Derse düzenli gel………………….. öğrenciler daha başarılı olurlar.  

7. Karşı masada yüzü hiç gül………………….. adamı tanıyor musun?  

8. Sözünde dur………………….. insanlardan daima uzak dururum.  

9. Patron zamanında işe gel………………….. çalışanlarına çok kızdı.  

10. Dün Taksim’de, Ankara’da yaşa………………….. arkadaşımla 

karşılaştım.  

 

2-mashq. Quyidagi boshliqlarni misoldagi kabi tamomlang. 

 

1. Yerlere çöp atan insanlardan nefret ederim.  

2. ……………………………….. insanları severim.  

3.…………………………………………………….. insanlara kızarım.  

4. ……………………………….. insanlara her zaman yardım ederim.  

5. ………………………………….. insanlara güvenirim.  

 

3-mashq. Quyidagi gaplarni -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, 

 -miş  sifatdosh qo‘shimchalarini qo‘llagan holda tugallang . 

 

1. Yıkıl…. dağlar geçit vermez oldu. 

2. Görün…. kazaya da davetiye çıkarmayalım. 

3. Koş… adımlarla bebeğini kucaklamaya gitti. 

4. Çalış ..       adamı         herkes   sever. 

5. Bazen bilin....şiirlerle bile olsa göz doldurmayı iyi biliyordu. 

6. Gel.... sezonda en başarılı futbolcular bizim olacak. 

7. Böyle bir kazadan sağlam çıkabildiyse veril….. sadakası var demek. 
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4-mashq. Quyidagi gaplarni -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş  

sifatdosh qo‘shimchalarini qo‘llagan holda tugallang . 

 

 

1.Tut…. dizlerim birden düzeldi. 

2.Koş… adımlarla yanıma geldi.  . 

3.Gel….. yıl şampiyonuz. 

4. Yırtıl..... pantolon ile dışarı çıkma.  

5. Çalış…. adama kimse ekmek vermez. 

6. Ol….duaya amin denmez. 

 

6-mashq. Bir do‘stingizga tabrik matni yozing. – Bir arkadaşınıza kutlama 

mesajı yazınız. 

 

NEFSİNİN TUZAĞINA DÜŞEN ASLAN 

 

Çok büyük bir ormanda, azılı bir aslan yaşıyor; bütün hayvanlar ondan çok 

korkuyordu. Böyle yaşamaktansa bir çare aradılar; düşünüp taşındılar, aralarında 

bir kurul seçerek aslana gönderdiler: 

“Ey ormanların şâhı aslan, her gün içimizden birini yakalıyor, yiyorsun. 

Buna bir diyeceğimiz yok. Ama bunun için sıkıntıya girmek niye? Sen tahtında 

otur. Biz sana her gün içimizden birini yollarız, sen de rahatça yersin.  Böylece biz 

de huzur içinde ömrümüzü geçiririz,” dediler. 

Bu sözler aslanın hoşuna gitti, kabul etti. Artık her sabah bir hayvan, aslana 

teslim ediliyordu. Derken sıra tavşana geldi. 

Hayvanlar, “Eh ne yapalım… kısmet böyle! Çoğumuzun rahatı için, 

birimizin ölmesi gerek. Haydi, vakit geçirmeden yola düş de aslanı 

kızdırmayalım,” dedilerse de, tavşan işi ağır alıp aldırmadı. Hayvanlar 

telaşlandılar. Sonunda, yalvara yakara tavşanın yola düşmesini sağladılar. 

https://secmehikayeler.com/
https://secmehikayeler.com/
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Tavşan kayıtsız, seke oynaya aslanın karşısına geldi; ama vakit de epey 

ilerlemişti. 

Açlıktan ateş püsküren aslan kükredi: 

“Nerde kaldın? Neden geciktin!” 

Tavşan, yapmacık bir telaşla terini silip boynunu büktü: 

“Aman efendim, ben saygıda kusur etmedim. Sabah erkenden yola çıktım, 

ama başka bir aslan yolumu kesti. Ondan kurtuluncaya kadar neler çektiğimi 

bilemezsiniz,” dedi. 

Aslanın öfkesi büsbütün başına vurdu: 

“Kim bu küstah? Bu ormanda yalnız benim hükmüm geçer. Kimmiş o, 

çabuk söyle?” 

Tavşan durumdan memnundu; hep öteki aslanı övüyordu. Onun başka bir 

aslanı övmesi, aslanın gururunu incitti, artık dayanamadı: 

“Düş önüme, göster şu alçağı!” dedi. 

Yola düştüler. Tavşan aslanı bir kuyunun başına getirdi: 

“İşte sultanım, bu kuyunun içinde… Bakınız nasıl da kurulmuş!” 

Aslan hırsla kuyunun içine baktı; kuyuda kendi yansımasını gördü, 

hırlamaya başladı. Kuyudaki aksi de hırladı. Tavşan fırsatı kaçırmadı: 

“Görüyor musunuz efendim, size nasıl da meydan okuyor?” 

Aslan büsbütün öfkelendi, gözleri döndü: 

Bir diyarda iki sultan olmaz. Parçalamalıyım onu!” diye mırıldandı; 

ardından da güm diye kuyuya atladı. 

Tavşan neşeyle, yemyeşil çayırda seke oynaya geri dönerek hayvanlara 

kurtuluşu müjdeledi. 

Ey insanoğlu! Sen bu dünya kuyusunun dibine hırsla, açgözlülükle atlamış 

ve tutsak olmuş mahpus bir aslansın. 

Nefsini yen de, tavşan gibi özgür dolaş. Senin tavşan benliğin kırda yiyip 

içmekte, zevk ve sefa etmekte, sen ise şu dedikodu ve kavga kuyusunun 

dibindesin. 

Mesnevi’den Hikayeler 

https://secmehikayeler.com/
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Yangi so‘zlar: 

kurul-hay`at 

sıra-navbat 

kızdırmak-jahlini chiqarish 

kükremek-baqirmoq 

yapmacık- soxta 

telaş- xavotirlanish 

küstah-surbet 

övmek-maqtamoq 

alçak-tuban 

kuyu-quduq 

 

 

BİR MOTÖRDE DÖRT KİŞİ 

 

Güverteyi aydınlatan hüzünlü ampulün ışığında dört kişiydiler: Sarı saçlı bir 

kadın, çiğ et kokan bir kasap, dazlak başlı bir profesör , bir de ağzında piposu olan 

delikanlı. 

Dördü de son vapuru kaçırmış, bu uykulu kaptanın istediği beşer lirayı 

hemen verip motöre atlamışlardı. 

Motör şimdi karanlık suları yara yara ilerlerken sarışın kadın sigara içiyor, 

dumanını da şahane tavırla gecenin serinliğine savuruyordu. 

Esmer delikanlı piposunu içiyordu. 

Profesörün zihni tramvayda okuduğu bir makaleye takılmıştı. 

Kasaba gelince, o hem fıstık yiyor, hem toptancının yolladığı son faturayı 

düşünüyordu: “Haydi karamana yüz elli yazdığı neyse-ne, fakat dağlıcı ne demeye 

yüz seksenden hesap ediyor herifçioğlu?” 
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Gece yıldızsız, deniz hafif çalkantılı idi. Bordoya vuran küçük dalgaların 

serpintisi ara sıra muşamba şilteleri ıslatıyordu. Motör artık Moda'yı, Kalamış'ı 

geride bırakmış, Adalar'a doğru yol almaya başlamıştı. 

Sarışın kadın üşümüş olacak ki, birden kalktı, içeriye kamaraya doğru 

yürüdü. Fakat içeri girmesiyle başının dönmesi bir oldu. Burası yanık benzinle 

karışık kızgın demir kokuyordu. 

Kadın hemen pencereyi açıp önüne oturdu. Sonra yeni bir sigara yakıp dışarı 

üfürdü. 

Çamlıca sırtlarında iki uçaksavar ışıldağı karanlık gökyüzünü tarıyorlardı. 

Işıldakların biri sağdan sola kayarken öbürü soldan sağa doğru iniyor, ve ikisi 

ortada bir yerde birleşince husule gelen göz alıcı ışığı seyretmek doğrusu pek ömür 

oluyordu. 

Sarışın kadın dalmış bunlara bakarken biraz ötesinden denize ateşböceği gibi 

bir şey uçtu. Bunu bir başkası, bir başkası daha ve nihayet ardı arkası kesilmeyen 

birçokları takip etti. Kadın dalgın gözlerle bir müddet hiçbir şey düşünmeden 

birbirini kovalayan bu acayip böceklerin çini mürekkebi gibi siyah denizde teker 

teker eriyişlerini seyretti. Sonra birden deminki kızgın demir kokusunu hatırlayınca 

yerinden fırladı. Kaptan kamarasına geçen kapıdan dışarı şimdi hafif bir duman 

sızıyordu. Kadın şaşkınlıkla kapının topuzuna yapıştı ve o zaman yüzünü alazlayan 

sıcak bir dumanın ortasında, kaptanla çımacıyı yere çömelmiş, kan ter içinde 

uğraşırken gördü. Bayılacak gibi oldu bir an... Sonra: 

 –Yanıyoruz... İmdat!... Yanıyoruz!...diye kendini dışarıya attı. 

Bu feryat güvertenin üstünü bir anda allak bullak etmişti. Kadın, kaptan 

kamarasının kapısını açık bıraktığından, şimdi dumandan göz gözü de 

görmüyordu. Kasap şaşkınlıktan oturduğu minderi kucaklamış, profesör ise 

motörün tek tahlisiye simidini boynuna geçirivermişti. 

Sarışın kadın, telâştan piposunu düşüren genç adama doğrukoş- tu: 

–Kurtarın beni... beni kurtarın , yüzme bilmem! diye yalvardı. Delikanlı 

titrek bir sesle: 
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–Ben de bilmem.diye cevap verdi. Hâlbuki biraz bilirdi. Kendini şöyle yarım 

saat su üstünde tutabilecek kadar... Ama yalnız kendini. 

Kadın ondan ümidi kesince kasaptan medet umdu. Fakat o şimdi iki elini 

açmış: 

–Şu vartayı bir atlatalım, dinimin hakkı için üç koyun kurban edeceğim! 

diye adak adıyordu. 

Hepsinden çok profesörün işi bitikti. Hâlbuki o, kahraman da geçinirdi. 

Hatta daha o sabah derste Sokrates'in hayatı nasıl istihkar ettiğini anlatırken de 

onun gibi ölümü tebessümle karşılayabileceğini söylemiş, işin tuhafı, sözlerine 

talebeleri kadar kendini deinan-dırmıştı. 

Kadın şimdi bakraca su dolduran çımacıya sarılmış: 

–Allah aşkına bırakmayın beni ne olursunuz  bırakmayın! diye yalvarıyordu.  

Onlar böyle çırpınıp dururken, ön taraftan kaptanın sesi duyuldu: 

–Teprenmeyun be!... Ne oliysiniz? Motörü paturacaksınız!... 

Fakat hiddetli olmasına rağmen sesinde ne dense herkese emniyet veren bir 

şey vardı. Yoksa... Yoksa söndürmüş müydü yangını?...Evet muhakkak söndürmüş 

olacaktı...Hiç söndürmeseler kaptan böyle onlara çatacak vakit bulabilir, hiç çımacı 

kovada kalan suyu tekrar denize boca eder miydi? 

Kaptan: 

– Ne adamlara çattık yahu! diye söyleniyordu. 

Profesör, kaptanın, hiddetini haklı bulmuştu.Yakalığını düzelti “Öhö öhö” 

diye öksürdü. “Nedir bu telâş yani. Öyle ya, biraz sakin olalım beyler!” diyecekti. 

Evet, neredeyse böyle diyecekti.İIsabet ki demedi. Zira tahlisiye simidi hâlâ sım-

sıkı boynunda duruyordu. 

Motör bir iki homurdanıp durduktan sonra şimdi keyifli keyifli işlemeye 

başlamıştı. Yerine dönen kaptan içerde hâlâ geçmişi kınalı motöre ve şamatacı 

yolculara veriştirip duruyordu. Fakat onlar aldırmadılar artık. Paylasındı, 

sövsündü, isterse dövsündü onları. Kurtulmuşlardı ya bir kere. 
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Bir çeyrek sonra her şey artık normale dönmüş bulunuyordu.Sanki rüzgar o 

boğucu dumanla beraber ölüm korkusunu da güvertenin üstünden silip 

götürüvermişti. 

Güverteyi aydınlatan hüzünlü ampulün ışığında şimdi yine dört kişiydiler. 

Yine kendi içlerine kapanmış dört kişi. 

Kadın adamakıllı sükûnet bulmuş gibiydi. En fazlaca titremese sigara bile 

içecekti. 

Delikanlı yine piposunu içiyordu. 

Profesör evde kendini bekleyen karısıyla şimdi herzamankin- den çok 

sevdiği pembe yanaklı evlatlarını düşünüyordu. 

Kasaba gelince, o biraz evvel adadığı üç kurbanı ikiye indirmek için 

vicdanını dolandırmakla meşguldu. Bunda muvaffak da oldu. Hatta öyle ki, 

Büyükada'nın ışıkları göründüğü zaman bu iki kurbanı dahi bire inmiş 

bulunuyordu. Hem artık onu da Kurban bayramında kesecekti. 

Haldun Taner 

 

Savol va topshiriqlar 

I. Matnni o‘qing va o‘zbek tiliga tarjima qiling. 

II. Matndan ikkinchi darajali bo‘laklarni toping, ularni turlarga  ajratib 

yozing. 

III. Matn mazmunini gapirib bering. 

 

 

 

SAFRANBOLU EVLERİ 

 

Meşhur tarihî Safranbolu evleri UNESCO tarafından “Dünya Miras Kentleri” 

projesi çerçevesinde koruma altına alındı. Yaklaşık olarak dört yüzyıldır özelliğini 

hiç kaybetmeyen ve günümüze kadar tarihini yaşatan bu evlerin çok ilginç 

özellikleri vardır. 
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Bunların en önemlisi mimarî tarzıdır. Tarihî Safranbolu evleri birbirinin 

görüntüsünü hiç engellemez. Mimarî tarzı öylesine hassas ve ince olarak ta-

sarlanmıştır ki; hiçbir ev komşusunun penceresini asla kapatmaz. Hatta, yöre 

halkının “Evimizin gölgesi komşumuzun evinin üzerine düşmez.” İfadesini 

kullanmaları bunu kanıtlamaktadır. Ayrıca, bu evlerin hangi penceresinden 

bakarsanız bakın, şehrin her tarafını görebilirsiniz. Zira bu evler yapılırken 

özellikle pencereler manzarayı görebilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Safranbolu evleri “Ataerkil” ailelere uygundur. Yani büyükbaba, babaanne, 

anne, baba ve çocuklar olmak üzere birkaç aileden meydana gelmiş kalabalık 

nüfuslu aile oturduğu için, evler konak türü olarak inşa edilmiştir. 

Evlerin oturma, misafir, lala, ebeveyn, çocuk ile yatak odaları ve kileri, 

mutfağı, hamamı ve selamlığı vardır. Misafir odasında yüklük denilen dolap 

bölmesinde misafirlerin yatakları, yorganları, yastıkları bulunur. Yatmak için 

bunlar dolaptan alındığında aynı bölüm banyo olarak kullanılır. Her odada 

sergenlik, yaşmak, gözgere adı verilen irili ufaklı dolap bölmeleri bulunur. 

Mutfakta ocak adı verilen şömineleri vardır. 

Safranbolu evlerinin kapı tokmaklarının da ayrı bir dili vardır. Göbek 

hizasında olduğu için kapı göbek tokmağı adını alan bu tokmaklar, giriş 

kapılarında bulunur. Evlerin kapıları iki büyük parçadan oluşur. Sağ taraftaki kapı 

üzerinde bulunan işlemesiz ve motifi olmayan tokmak, erkekler tarafından 

kullanılır, tok bir ses çıkarır. Aynı tokmağın hemen üstünde demir bir çubuktan 

yapılmış, ucu yuvarlak şekilde olan tokmak ise, ailece misafirliğe gelenler 

tarafından kullanılır. 

Bu tokmak, kapıda bulunan bütün tokmaklardan daha çok ses çıkarır. Sol 

taraftaki kapıda bulunan ve motifli, işlemeli olarak yapılmış, tiz bir ses çıkaran 

tokmak ise, kadınlar tarafından; aynı tokmağın üzerinde el şeklinde yapılmış ve 

ritmik bir şekilde çalınan küçük tokmak ise, evlilik çağına girmiş bekar genç 

kızlar tarafından kullanılır. 

Böylece, Safranbolu evlerinin sakinleri, kapı tokmaklarının çalınışından 

misafirlerinin kadın mı, erkek mi, genç kız mı, yoksa ailece misafirliğe gelen bir 
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topluluk mu olduğunu bilirler. Kapı tokmağının çalınışına göre evin reisi, hanımı 

veya genç kızı kapıyı açar. Safranbolu evleri kışın sıcak, yazın ise serin olur. 

Bunun sebebi, evlerin ahşap, duvarlarının kalın ve kerpiçten, dış cephesinin 

yöreye has bir killi toprakla sivanmış olmasındandır. Çatısındaki kiremitlerinden 

bacasına kadar her haliyle kendine özgü olan bu evler, dünya miras kentleri 

olarak UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Safranbolu evleri, kendine 

özgü mimarisiyle yüzyıllara meydan okumaktadır. 

 

Savol va topshiriqlar 

 

I. Matnni o‘qing va o‘zbek tiliga tarjima qiling. 

II. Matndan sifatdoshlarni toping va zamonini aniqlang. 

III. Matn mazmunini gapirib bering. 

 

 

 

 

 

Matnni turk tiliga tarjima qiling. 

 

OZOD O‘ZBEKISTON 

 

1991-yil O‘zbekiston xalqining asriy orzusi amalga oshdi – Vatanimiz o‘z 

mustaqilligini e’lon qildi. Endilikda O‘zbekiston jahon hamjamiyatining teng 

huquqli a’zosiga aylangan. U o‘z davlat bayrog‘i, madhiyasi, gerbi, o‘z milliy 

valutasiga ega. O‘zbekiston jadal rivojlanish yo‘lidan bormoqda. Qisqa 

muddatlarda u agrar respublikadan sanoati rivojlangan mamlakatga aylandi. 

Hozirda u dunyoning avtomobil ishlab chiqaruvchi 28 davlatidan biri ekani ham 

fikrimizning asosli ekanidan dalolatdir. 
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Mamlakatimizda yuzdan ortiq millat vakillari do‘st-qadrdon bo‘lib yurt 

manfaati , Vatan ravnaqi yo‘lida yaratuvchanlik mehnati bilan banddirlar. Ularning 

huquq va erkinliklari kafolatlangan. Shuning uchun ham ularning ertangi kundan 

ko‘ngli to‘q. Kelajakka zo‘r ishonch bilan qaraydilar. 

 

3-§.Ravishdosh .Bog‘lovchi ravishdosh – 

Zarf-Fiiller. Ulama Zarf-Fiili 

 

Ravishdosh ish-harakatning belgisini, maqsadini,paytinibildirgan fe`lning 

ravishga xoslangan shaklidir. Ravishdoshlar harakatning belgisinibildirishi bilan 

ravishga o‘xshaydi. Ravishdosh ham ravish kabi fe`lga bog‘lanib, uning belgisini 

bildiradi va ko‘pincha hol (zarf tümlecı) bo‘lib keladi. Ravishdoshlar bo‘lishli-

bo‘lishsizlikni, nisbatni bildira oladi: okuyup - bo‘lishli, aniq nisbatda, okunmadan-

bo‘lishsiz, orttirmanisbatda bo‘ladi. Shuningdek, ba’zi ravishdoshlar  davomiylik, 

payt va sabab ravishi vazifasini bajaradi: gülerek karşılamak,  gelince aramak,  

alırken düşürmek   kabi. 

Ravishdoshlar, boshqa tilda bo‘lgani kabi turk tilida ham zamon bilan 

butunlay bog‘liq emas. Shu bois harakat nomlariga o‘xshaydi, lekin 

sifatdoshlardan farq qiladi. Ravishdoshlar fe’lning vazifadosh shakli bo‘lgani 

uchun harakat nomi va sifatdoshlar kabi bo‘lishsiz va passiv ko‘rinishlarga ega 

bo‘ladi:  bilmeyerek konuşmak, bozuldukça yaptırmak, bakılmayalı kötüleşmek, 

gelince aramak   kabi. 

Turk tilshunosligida ravishdoshlar ma’nosiga ko‘ra 6 kichik guruhga 

bo‘linadi: 

1. Bog‘lovchi (-ip qo‘shimchali) ravishdoshlar (ulama zarf-fiilleri); 

2. Holat ravishdoshlari (hal zarf-fiilleri) ; 

3. Zidlov ravishdoshlari (-meden, -ceğine, -mektense, -ceği yerde 

qo‘shimchali)(karşıtlama zarf-fiilleri) ; 

4.  Payt ravishdoshlari(zaman zarf-fiilleri); 

5.  Sabab ravishdoshlari(sebep zarf-fiilleri); 
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6.  Qiyoslovchi ravishdoshlar(karşılaştırma zarf-fiilleri). 

  

Ravishdoshlar yasalishlariga ko‘ra turlichadir. Ularning maxsus 

qo‘shimchalar olib yasalganlari bilan bir qatorda, fe’lning boshqa vazifadosh 

shakllari (harakat nomi va sifatdoshlar)dan kelishik qo‘shimchalarini olib 

yasalganlari yoki yordamchi so‘zlar bilan birikma shaklida bo‘lganlari ham bor.  

Bog‘lovchi ravishdoshlar.Bog‘lovchi ravishdoshlar asosan fe’l anglatgan 

ish-harakatni boshqa fe’l bilan bog‘laydi va ushbu ikki ishning ketma-ket 

bajarilganligini bildiradi. Bog‘lovchi ravishdoshlar ko‘p hollarda payt ma’nosini 

anglatadi va bog‘lovchi sifatida ishlatiladi.Bog‘lovchi ravishdoshlar quyidagi 

qo‘shimchalar yordamida yasaladi: 

 

 

Şapkasını aldı ve gitti  -  Şapkasını alıp gitti. 

Gazetesini okudu ve yattı  -  Gazetesini okuyup yattı. 

Bog‘lovchi ravishdoshning bo‘lishsiz shakli -ma (-me) inkor qo‘shimchasini 

qo‘shish orqali yasaladi: 

gelip - gelmeyip  

bilip - bilmeyip 

Bir hafta boyu yatıp kalkıp hep bu işi düşündük. 

 

Bog‘lovchi ravishdoshlar yordamida takror so‘zlar ham hosil qilinadi: 

Bana bakıp bakıp güldüler. 

Güzel kadına dönüp dönüp baktılar. 

Çiftlikte yiyip içip eğlendiler. 

Bir hafta boyu yatıp kalkıp hep bu işi düşündük. 

 

1-mashq. Quyidagi bo‘sh o‘rinlarni namunadaki kabi to‘ldiring. 

 

1. Merak etme, geç kalmam! Çabucak git................. gelirim.  

-(y)ıp (-ip, -up, -üp) 
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2. Annesi yere düşen çocuğu elinden tut.................   kaldırdı.  

3. Durmadan konuş.................  herkesi rahatsız etme.  

4. Dün akşam o kadar yorgundum ki hemen eve git.................    uyudum.  

 5. Sen burada bekle. Ben jeton al.................    geleyim. 

 

2-mashq. Quyidagi gaplarni -(y)ıp ravishdosh qo‘shimchasi yordamida 

birlashtiring. 

  

1. Biz kahvelerimizi bitirdik. Kafeden ayrıldık.  

 ...................................................................................... .   

2. Ankara’ya gidecek. Genel müdürle görüşecek.  

 ...................................................................................... .  

3. Aslı, vezneden parayı aldı. Parayı saymaya başladı.  

 ...................................................................................... .  

4. Mert şirkete telefon etti. Müdürle konuşmak istedi.  

 ...................................................................................... .  

5. Gözlüğünü çıkardı ve masanın üzerine koydu.  

 ...................................................................................... . 

 

3-mashq. Quyidagi bo‘sh o‘rinlarni to‘ldiring.  

 

1. Ders çalış………. müzik dinlemekten hoşlanmıyorum.   

2. Film izle…………….. bir şeyler atıştırmak hoşuma gidiyor.  

3. Eskiden işe git………….. otobüse biniyordum, artık işe metroyla 

gidiyorum.  

4. Türkiye………………. çok güzel yemekler yedim, hepsinin tadı 

damağımda.  

5. Alışveriş yap………………. pazarlık edebiliyor musun?   

6. Geçen gün salata yap…………. parmağımı kestim.  

7. Ben evde yok…………. postacı gelmiş.   



 31 

8. Hasta…………. yemek yiyemiyor musun?   

9. Annem çocuk……………. çok yaramazmış.   

10. Tophane’den geç……… İ.Ü. Dil Merkezine uğrayıp beni de alır mısın?  

11. Tam evden çık………………. telefon çaldı.  

12. Markete git………………. bana da bir gazete alır mısın?  

13. İstanbul………………… her hafta sonu Taksim’e gidiyordum.  

14. Televizyon izle……………………… elektrikler kesildi.  

15. Dışarıya çık……………………….. alışveriş de yaptım. 

 

 

 

 

APTAL KUŞUN BAŞINA GELENLER 

 

Aptal bir kuş bir çayırlığa gitti. Orada bir avcı  tuzak kurmuş, tuzağın içine 

de birkaç tane serperek bir kenarda yaprakların , otların arasına gizlenmiş 

bekliyordu. 

   Kuşcağız gelerek onun etrafında dolaşmaya başladı, adamın böyle 

yapraklara sarılması tuhafına gitti. 

bekliyorsun, vahşi hayvanlardan korkmuyor musun?” diye sordu. 

   Adam : 

   – “Ben bir zahidim. Dünyadan elimi, eteğimi çektim, böyle tenha bir 

yerde; otlarla yapraklara belenerek kanaat edip gidiyorum.” dedi. 

   Kuş adama bir çok soru sordu adam da ona cevaplar verdi. Nihayet 

kuşcağız o buğday tanelerini gördü. 

   – “Bunlar kimindir?” dedi. 

   Adam : 

   – “Bunlar bana kimsesi olmayan bir yetimin emanetidir.” dedi. 

   Kuş : 

http://dilaverajder.com/
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  – “Çok açım müsaade edersen bunlardan yiyip karnımı doyurayım, çünkü 

benim zaruretim var zaruri hallerde de leş yemek bile mübah olur.” dedi. 

   Adam : 

   – “Bu buğdayları bana, beni emin bildikleri için emanet ettiler, yetim malı 

helal olmaz.” dedi. 

   Kuş çok açtı : 

   – “Ey, zahit kişi, müsaade et de, şu buğdaydan yiyeyim, karnımı 

doyurayım.” dedi. 

   – “Zaruret hakkında kendine bir fetva uydurdun, eğer gerçekten öyle suçlu 

olursun, hatta zaruretin bile olsa çekinmen, haramdan sakınman daha iyidir.” dedi. 

   Kuşun artık dayanmaya takati kalmamıştı, büyük bir iştahla buğdaylara 

hücum etti, onları yemeğe başladı. Başladı başlamasına lakin tuzağa da yakalandı. 

Kurtulmak için çırpınırken kendi kendine : 

   – “Sahtekarların, yalancıların efsunlarına kananın hali böyle olur.” 

diyordu. 

   Bunu duyan adam : 

   – “Hayır, öyle değil, haksız yere yetim malını yiyen, gözlerini hırs 

bürümüşlerin layığı budur.” dedi. 

 

Yangi so‘zlar: 

çayırlık-o‘tloq 

müsaade etmek-ruxsat bermoq 

mübah- joiz 

iştah-ishtaha 

hırs-hirs 

tane-don, urug‘, dona 

suçlu olmak-aybdor bo‘lmoq 

 

 

KALBİNİZİN HİKAYESİ 
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Kalbin gümrük sırası bir hayli kalabalıktı. Sırada sevgiden nefrete, hasretten 

kine, mutluluktan kedere kadar pek çok duygu bekliyordu. 

Etrafına kocaman, kalın duvarlar örmek zorunda kalmış olan kalp; başta bu 

duvarları günün birinde birinin yıkması umuduyla sağlam yapmamıştı. Ancak 

zaman geçtikçe bu duvarları yıkmaya istekli biri gelmemişti ve duvarlar kalbe daha 

sıkı tutunup, sertleşip, sağlamlaşmışlardı. 

Şimdi hiçbir duygu kalbin içine, mantığın izni olmadan giremiyordu. 

Mantıktan izinli kağıtları olmalıydı. Fakat öyle ki, mantık, sonunda üzüleceğini 

öngörerek, ne sevgiye, ne mutluluğa, ne de aşka izin veriyordu. Böylece kalbe 

sadece nefret, bencillik, öfke gibi yakıcı duygular yerleşebili-yor ve kalbi günden 

güne çökertiyorlardı. 

Gün geçtikçe kalp bu durumdan rahatsız olmaya başladı. Güzel duyguların 

özlemini çekiyordu. Fakat tüm yetki mantıktaydı ve mantık kalbin isteklerine asla 

kulak asmıyordu. 

Bir gün kalp, artık bu duruma bir çare bulması gerektiğine karar verdi. 

Yıllardır güneş ve yağmur görmeyen çorak topraklarını birinin yeşillendirmesi 

gerekliydi. Böylece, duvarların dışında, gümrük sırasında bekleyen güzel bir duygu 

aramaya başladı. 

Zavallı güzel duygular, duvarların ötesine geçiş için izinleri olmasa da, 

büyük bir umutla bekleşip durmaktaydılar. 

Kalp, alçakgönüllülüğü gördü sırada önce. Hemen yanına gitti ve onu kimse 

görmeden duvarların ötesine geçireceğini söyledi. Alçakgönüllülük çok sevindi ve 

duvarlara doğru yürüdü. 

Kalp, onu duvarların ötesine uğurlamadan önce, son telkinlerinde bulu-

nuyordu. 

” İçeride çok dikkatli ol! Orada büyük bir iç savaş sürmekte. Tüm duygular, 

birbirlerinin kim olduğunu düşünmeden saldırıp duruyorlar. Bencillik, öfke, nefret, 

kibir; kısacası tüm düşmanların orada. İyiliğinle yenmelisin onları. ” 

https://secmehikayeler.com/
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Alçakgönüllülük korkusuzca geçti duvarların ardına, ve bir kaosla göz göze 

geldi. Kalbin içinde kan içinde kan gövdeyi götürüyordu. Mantığın geçişine izin 

verdiği tüm o duygular, kalbi ne hale getirdiklerine aldırmadan savaşıp 

durmaktaydılar. 

Bir süre etrafı izledi alçakgönüllülük. Sonra bir yağmur olup yağdı çorak 

toprakların, kana susamış duyguların üstüne. Bu yağmur o kadar güçlü değildi, 

ancak kibir o toprakları terk etmek zorunda kaldı. 

Değişimi fark eden kalp, özveriyi gönderdi içeri. O da gözle görülür bir 

değişime yol açtı. 

Böylece içeri affedicilik, merhamet, kibarlık ve daha pek çok duygu girdi. 

Bu duygular kalbi tamamen temizleyemiyor, ancak bazı kötü duyguları yok 

ediyorlardı. 

Aslında tüm bu güzel duygular kalbi yalnızca sevginin gelişine hazırlıyordu. 

Böylece, ortalık yarı yarıya durgunlaştığında, bir yıldız gibi parıldayan sevgi girdi 

içeri. 

Sevgi, orayı çok kısa bir sürede tamamen değiştirdi. Yağmurlar yağıyor, 

güneş açıyor, ortalık rengarenk çiçeklerle süsleniyor, etrafı mis gibi kokular 

kaplıyordu artık. 

Sevginin ardından mutluluk ve huzurda girdi içeri. Kalp tam bir cennete 

dönüşmüştü. 

Bir süre sonra mantık da bu durumdan haberdar oldu, ancak kalpteki 

değişim onu da hoşnut etmişti. Kalbe kötü duygular girememeye başladı. Zaten 

giren kötü duygular da kısa sürede yok olup gidiyorlardı. 

Bir insan daha, tüm varlığıyla, mutluluğa, sevgiye, huzura teslim olmuştu. 

Öyle ya, insan, mantığın kalın duvarlarını aştığında ve duyguların görünmez 

camını kırdığında mutlu oluyordu. 

 

Yangi so‘zlar: 

gümrük-bojxona 

hasret-qayg‘u, hasrat, sog‘inish 
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kin-adovat 

öngörmek- nazarda tutmoq 

bencillik-xudbinlik 

öfke-g‘azab 

çorak- sho‘r tuproq 

alçakgönüllülük-kamtarlik 

telkin-nasihat 

 

Matnni turk tiliga tarjima qiling. 

 

O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASI 

 

Mustaqil O‘zbekistonda navbatdagi tarixiy voqea 1992-yil 8-dekabrda sodir 

bo‘ldi.  

O‘zbekiston Respublikasi o‘zining asosiy qonuni – Konstitutsiyasini qabul 

qildi. Jahonning ilg‘or davlatlari tajribasini o‘rganish asosida yaratilgan yangi 

O‘zbekistonning yangi Konstitutsiyasi muqaddima, 6 bob, 26 bo‘lim, 128 

moddadan iborat. 

Asosiy qonunimiz fuqarolarimizning huquq va erkinliklari, maj-buriyatlarini 

belgilab beradi. 

Konstitutsiyaning baxtimiz qomusi deyilishi bejiz emas. 

Unda O‘zbekiston xalqini millati, e’tiqodi, dini, jinsidan qat’i nazar 

O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari tashkil etishi mustahkamlab qo‘yilgan. 

Shuningdek, xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbayi ekani aytilgan. 

Konstitutsiya farovon kelajagimizning huquqiy asosidir. 

 

4-§.Payt ravishdoshlari- Zaman Zarf-Fiilleri 

 

Payt ravishdoshlari ish-harakat bajarilgan paytni ko‘rsatib keladi. Payt 

ravishdoshlari fe’l anglatgan ish- harakatning holatini ham bildiradi.  Shu sababli 
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payt  ravishdoshlarining  ko‘pchilik qismi payt tushunchasidan tashqari holatni 

ham ko‘rsatadi. Turk tilida ravishdoshlarning asosiy qismi –dık, -acak sifatdosh 

qo‘shimchalariga III shaxs egalik qo‘shimchasini qo‘shib, ko‘makchilarni qo‘shish 

orqali hosil  qilinadi: -diği zaman, -acağı zaman, -diği için, -acağı için, -diği gibi va 

boshqalar. 

Payt ravishdoshlari quyidagilardir: 

 

                  -dığında, -acağında, -dığı zaman, -acağı zaman 

 

Parayı aldığımda size borcumu ödeyeceğim. 

Yeşim geldiğinde ona her şeyi söyleyeceğim. 

Tam sokağa çıkacağımızda, kar yağmaya başladı. 

Okula gideceğin zaman beni ara. 

 

-dığında ravishdosh qo‘shimchasi  -dığı zaman qo‘shimchasi bilan bir xil 

ma’noni anglatadi: 

Parayı aldığımda size borcumu ödeyeceğim. 

Parayı aldığım zaman size borcumu ödeyeceğim. 

 

Yeşim geldiğinde ona her şeyi söyleyeceğim. 

Yeşim geldiği zaman ona her şeyi söyleyeceğim. 

 

-dığı sırada, -dıkça 

 

Tam sokağa çıktığımız sırada, kar yağmaya başladı. 

Okula gittiğimiz sıralar, bir kitapçıda çalışıyordum. 

 

-dığısırada,-dığında, -dığı zamanravishdosh qo‘shimchalari bilan 

ma’nodoshbo‘lgan-diği anda, -diği sürece, -dıkçaqo‘shimchalari ham nutqda 

ishlatiladi: 
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Annem geldiği anda ders çalışıyordum. 

Üniversitede okuduğum sürece Rusça kursuna giderdim. 

Kitap okudukça herşeyi unutuyorum. 

 

                      –dıktan sonra 

 

Ushbu qo‘shimcha o‘zbek tiliga –gandan keyin deb tarjima qilinadi.Bu 

qo‘shimcha ham unlilar, ham undoshlar moslashuvi qoidasiga bo‘ysunadi.  

Trenden indikten sonra, bir gazete aldım. 

 

             -(y)ınca 

 

Bu qo‘shimchao‘zbek tiliga –gach deb tarjima qilinadi. 

Yaz gelince hep birlikle tatile çıkarız. 

Köşeye dönünce, pastaneyi görürsün. 

 

-ıncaqo‘shimchasi -dığızaman qo‘shimchasi ma’nosini ham anglatadi: 

Kış gelince kayak yaparız. 

Kış geldiği zaman kayak yaparız. 

Zamanın olunca daha büyük bir ev alırız. 

 

                -(a/ı)r...  -maz 

 

Ushbu qo‘shimcha fe’l anglatgan ish-harakatning  qisqa vaqt ichida, tezlik 

bilan bajarilganligini ifodalaydi va o‘zbek tiliga –gan zahoti deb tarjima qilinadi. 

Mesajını alır almaz hemen buraya geldim. 

Okulu bitirir bitirmez hemen kendime bir iş bulacağım. 

                 

                 –madan önce 

–madan öncepayt ravishdoshiqo‘shimchasi-ishdan oldin ma’nosini beradi: 
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Yatmadan önce duşa girsen iyi olur. 

İyi bir iş bulmadan, güzel bir ev almadan önce evlenmek istemiyorum. 

 

1-mashq. Quyidagi bo‘sh o‘rinlarni –dıkça payt ravishdoshi qo‘shim-chasi 

bilan to‘ldiring. 

 

1. Otobüsteki kadın konuş……………………… konuşuyor, hiç 

susmuyordu.  

2. Bana söylediklerini unutamıyorum. Onu gör……………………… 

sinirlerim bozuluyor.  

3. Sınav saati yaklaş……………………… heyecanlanıyorum.  

4. Annem ders çalış de……………………… canım çalışmak istemiyor.  

5. Yürüyorum, yürü……………………… rahatlıyorum.  

6. Yaşı ilerle……………………… insanın hareketleri yavaşlıyor. 

 7. Tanı……………………… ondan daha çok hoşlanıyorum.  

 

2-mashq. Quyidagi gaplarni –dıkça qo‘shimchasi yordamida qayta tuzing. 

  

1. Mehmet, Sivas’a her gelişinde bana uğrar. 

............................................................................................................ 

2. Televizyonun karşısındaki koltuğa her oturuşumda uykum geliyor. 

............................................................................................................  

3.Her alışverişe çıktığımda bu pastaneye uğruyorum. 

............................................................................................................ 

 4. Onu her görüşümde daha da sinirleniyorum. 

............................................................................................................  

5. Yeğenim her geçen gün büyüyor, her geçen gün güzelleşiyor. 

............................................................................................................  

6. Motosikletin hızı git gide artıyordu. 

............................................................................................................  
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7. Çocuk ağladığı sürece annesi daha çok sinirleniyordu. 

............................................................................................................ 

 8. Bursa’ya her gidişimde dayımlara uğrarım. 

............................................................................................................  

9. Sultanahmet Meydanı’nı her gezişimde Bizans ve Osmanlı dönemine ait 

yeni şeyler keşfediyorum. 

............................................................................................................  

10. Bu kitabı her elime alışımda okul günlerimi hatırlıyorum. 

............................................................................................................  

11. Yanımdaki kadın devamlı gülüyor, herkes rahatsız oluyordu. 

............................................................................................................  

12. Türkçe çalışıyorum ve her çalışmamda onu daha iyi anlıyorum. 

............................................................................................................ 

 

3-mashq. Quyidagi gaplarni -madan önce, -dıktan sonra qo‘shimchalari 

bilan tugallang. 

 

1. Yemekten kalk.... iki saat geçti. 

2. Sokağa çık..... yürüyorum. 

3. Ali ve Ayşe evlen.... çok mutlular. 

4. Mersin'e dön.... gelirimiz yükseldi. 

5. Ayşe eve gel..... Ahmet yemeği pişirmişti. 

6. Handan arabasına bin.... çok üzgündü. 

7. Ali açık havada yürü.... acıktı. 

 

MAVİ - SİYAH KANATLI KELEBEK 

 

Kanatları diyorum, kanatları.. Mavisi ayrı, siyahı ayrı güzel. Dokunmaya 

kıyamadığım cinsten. Şairler, onunla alakalı hiç unutulmayacak şiirler yazacak, 

ressamlar en mükemmel portreleri çizecekti. Kim bilir, belki bana bile ilham 
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verebilirdi. Ancak vakit gitme vaktiydi. Tam çıkıyordum ki bir ses duyuldu aniden. 

“Nereye gidiyorsun?” Ses tonunda şaşkınlığı hissetmek mümkündü. “Ait olduğum 

yere, yani Tutunamayanların yanına gidiyorum” dedim. Sessizce baktı ve hafif bir 

tebessüm etti. “Yolun açık olsun o zaman” 

diyebildi sadece. Yüzüme acı bir gülümseme yerleştirdim ve başımı 

salladım. “Hani seninle Tutunamayanlar için buluşacaktık ya bence onu hala 

yapabiliriz. Sen iyi bir birisin ve bunu hakediyorsun.” Adamın biri şöyle söylemiş ; 

“Birinin hayatından çıkacaksanız öyle bir çıkın ki, sizi hep gülümseyerek 

hatırlasın..” Ağzımdan tek tük kelimeler düşebildi. “Olur. Olur, neden olmasın.. 

Kim bilir, belki.” Belki diyebildim ama devamını getiremedim bir türlü. O an 

boğazıma bir şey takıldı ve cümlemi tamamlayamadım. Hızlı bir şekilde çıktım. 

Işıklar açıldı ve büyük bir alkış tufanı koptu o anda. Tüm seyirciler ayakta 

alkışlıyorlardı. Sevinçten ne yapacağımızı bilmiyorduk. Selam verdik ve sahneden 

ayrıldık. Sonra en sade şekilde birbirimize sarılarak sevincimizi paylaştık. Sonunda 

yıllardır planladığım oyunumu sahnelemiştim ve yüzlerce kişi ayakta alkışlamıştı. 

Ancak içimde hala bir burukluk vardı. Çünkü onunla beraberken planladığımız 

oyunu başka biriyle oynamıştım ve gözüm bir umut hep onu aramıştı. Kim bilir, 

belki o gelir sahneye çıkardı ve hikayemizi tamamlardı… 

 

Yangi so‘zlar: 

aniden- to‘satdan 

acı- achchiq 

ışık-yorug‘lik, chiroq 

seyirci-tomoshabin 

ayakta-tik turgan holda 

sade-sodda 

paylaşmak-bo‘lishmoq 

burukluk-achchiqlik 

aramak-qidirmoq, telefon qilmoq 

 

https://secmehikayeler.com/
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ROMEO VE JULİET 

 

İtalyan şehir devleti Verona’nın zengin ve asil ailelerinden ‘Montegue ve 

Capulet aileleri arasında geçmiş yıllara dayanan bir düşmanlık vardır.  Oyun, bu 

ailelere mensup iki grup genç arasındaki sokak kavgası ile başlar. Şehir 

muhafızları kavgayı durdurur ve Verona hükümdarı Prens Escalus bir daha iki grup 

arasında kavga çıkarsa elebaşlarının idam edileceğini söyleyerek gözdağı verir. 

O günlerde Capulet ailesinin evinin bahçesinde bir maskeli balo düzenlenir. 

Lord Capulet, baloya kızı Juliet’e talip olan Kont Paris’i de davet eder.  

Montegue ailesine mensup Romeo da maskeli baloya kimliğini gizleyerek 

katılır. Romeo, Capuletlerin yeğenlerinden Rosaline adlı bir kıza ilgi duymaktadır 

ama Rosaline onu reddetmiştir. Romeo‘nun arkadaşı Benvolio, kıza yaklaşıp aşkını 

anlatabilmesi için Romeo‘nun baloya gizlice katılmasına yardımcı olur. Ancak 

Romeo baloda Capuletlerin 13 yaşındaki kızı Juliet’i görüp ona aşık olur. Juliet de 

Romeo‘nun duygularına karşılık verir. Eserin en önemli sahnesi sayılan “balkon 

sahnesi” yaşanır. Yıldızlı gecede Juliet balkonda, Romeo balkonun altındadır. 

Birbirlerine olan duygularını ışığa duydukları özlemi dile getirecek biçimde 

imgeler kullanarak açıklarlar. O geceden sonra Romeo, her gece sürekli Juliet’in 

odasına balkondan gizlice girer. Juliet’in dadısı iki sevgili arasında haberleşmeyi 

sağlar. Çift, evlenmeye karar verir. Rahip Laurance, iki genci gizlice evlendirir.  

Kısa bir süre sonra Juliet’in kuzenlerinden Tybalt, Romoeo‘nun gizlice 

baloya geldiğini öğrenir ve ağır hakaretlerde bulunarak onu düelloya davet eder. 

Romeo artık akrabası olarak gördüğü Tybalt ile kavga etmek istemese de 

Romeo‘nun arkadaşı Mercutio, hakaretleri sindiremeyip düelloyu kabul eder. 

Romeo kavgayı ayırmaya çalışırken Merceuito ölümcül yara alır. Acı içindeki 

Romeo, Tybalt’ı öldürür. Bunun üzerine Verona prensi Escalus, Romeo‘yu 

Mantua’ya sürgüne gönderir. Romeo kaçıp geceyi Juliet’in odasında geçirir ve 

sonra sürgün edildiği Mantua’ya gider. 

https://secmehikayeler.com/
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Ailesi, Juliet’i Kont Paris ile evlendirme hazırlıklarına başlamıştır. Juliet, 

istemediği bu evlilikten kurtulmak için rahip Laurence’in yanına gider. Rahip ona 

kendisini kırk saat ölü gibi gösterecek bir iksir verir. 

Rahip, Romeo‘ya durumu anlatan bir mektup yazar. Ancak, mektup 

Romeo‘ya zamanında ulaşmaz. Juliet ise iksiri içer ve ailesi onu öldü zannederek 

defneder. Romeo, uşağı Balthasar’dan Juliet’in öldüğünü duyunca Juliet’in 

mezarının başında kendisini öldürmeyi kurar ve yanına zehir alarak gizlice 

Verona’ya döner. 

Juliet’in mezarına gelen Romeo, burada Kont Paris ile karşılaşır. 

Birbirleriyle kavgaya tutuşurlar, Paris ölür. Ardından Romeo, Juliet’in yanına 

yatarak zehri içer ve ölür. Rahip Laurence, mezarlığa gelir, Juliet’i uyandırır. 

Romeo‘yu ölmüş olarak gören Juliet, Romeo‘nun hançerini alarak kendini öldürür.  

Başından sonuna kadar olayların tek şahidi olan Rahip Laurence, ailelere 

tüm olanları anlatır ve bundan sonra iki aile arasındaki düşmanlık sona erer.  

 

Yangi so‘zlar: 

kavga- urush 

muhafiz-muhofaza qiluvchi 

gözdaği vermek- tahdid qilmoq, ogohlantirmoq 

elebaşı-boshliq 

idam etmek-o‘lim jazosiga mahkum etmoq, qatl qilmoq 

imge-tasavvur 

dadı-enaga 

duello-duel 

iksir-eleksir 

 

 

Matnni turk tiliga tarjima qiling. 
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O‘ZBEK TILI 

 

O‘zbek tili ko‘p asrlik taraqqiyot yo‘lini bosib o‘tgan. Uning tarixida uchta 

katta davr farqlanadi: 

1.Qadimgi turkiy adabiy til X-XII asrlarni o‘z ichiga oladi. O‘z-bek adabiy 

tili dastlabki davrlarda umumturk adabiy tili sifatida X-XI asrlarda tashkil topgan. 

2. Eski o‘zbek tili XIII-XIV asrlarda shakllangan bo‘lib , o‘tgan asrning 20-

yillarigacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. Bu davr adabiy tilining shakllanishi va 

rivojlanishida Alisher Navoiyning xizmatlari beqiyosdir. 

3. Hozirda o‘zbek tili respublikamizning davlat tili sanaladi. Shu bois ham, 

uni o‘rganishga alohida e’tibor berilmoqda. Istiqlolga erishgan O‘zbekistonning 

jahon hamjamiyatidagi mavqeyi ortib borar ekan, o‘zbek tili ham tobora qadr 

topmoqda. Chet ellik birodarlarimizning ham uni o‘rganishga zo‘r ishtiyoq bilan 

kirishayotgani fikrimizning dalilidir. 

 

5-§.Payt ravishdoshlari- Zaman Zarf-Fiilleri 

 

1) o‘zbek tilidagi –guncha ravishdosh qo‘shimchasining ma’nosini 

bildiruvchi qo‘shimchalar: 

 

-ıncaya kadar, -(y)asıya kadar, -(y)ana kadar 

 

Bu iş bitinceye kadar burada kalacağız. 

Gülü soluncaya, seni ölünceye kadar seveceğim. 

Film bitene kadar odadan çıkmadım. 

İşi bitesiye kadar yanımda durdu. 

kadar ko‘makchisining o‘rniga dek,değin ko‘makchisini qo‘llash mumkin: 

Annem gelene kadar bekledim durdum. 

Annem gelene dek bekledim durdum. 
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Annem gelene değin bekledim durdum. 

 

2) –(gan)dan beri ma’nosini beruvchi ravishdosh qo‘shimchalari 

quyidagilar: 

-dıktan beri, -dı ... –(y)alı, -dır, -(y)alı 

 

Müdür olduktan beri kendini birşey sanıyor. 

Müdür oldu olalı kendini birşey sanıyor. 

 

Seni gördüm göreli seviyorum. 

Seni gördüğümden beri seviyorum. 

 

–(y)alıqo‘shimchasi paytga nisbatan –ganiga deb tarjıma qilinadi: 

Burada çalışalı epey oldu.(Bu yerda ishlaganimga ancha bo‘ldi.) 

 

-dır qo‘shimchasi son va vaqt birligini bildiruvchi so‘zlar bilan birga keladi: 

2 saattir seni bekliyorum. (Ikkı soatdan beri seni kutyapman.) 

Epey, çoktan so‘zlariga ham qo‘shilishi mumkin: 

Epeydir seni görmedim. 

Çoktandır buralara gelmedim. 

 

1-mashq. Quyidagi bo‘sh o‘rinlarni mos payt ravishdoshi qo‘shimchalari -

(y)ana kadar / dek / değin, -(y)ıncaya kadar / dek / değin bilan to‘ldiring. 

 

 1. Sen giyinip kuşan....... ............ düğün bitecek, acele et biraz!  

 2. Metin’i bizimle gelmeye ikna et....... ............ canımız çıktı. 

 3.Kardeşim, babam sigarayı bırak....... ............ her seferinde sigaralarını 

çöpe attı. 

 4. Bu projeyi bitir....... ............   göbeğimiz çatladı. 

 5. Seni çok merak ettim, haber gel....... ............ bir türlü uyuyamadım. 
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 6. Onun için gönlüme göre bir doğum günü hediyesi bul....... ............ her 

yeri gezdim, ayaklarıma kara sular indi. 

 7. Ödevlerimi bitirmek için güneş doğ....... ............  çalıştım, nihayet hepsini 

bitirdim.  

 8. Sınav sonuçların açıklan....... ............   meraktan çatladık. 

 9. Ona fark ettirmeden sürpriz yap....... ............ akla karayı seçtik.  

10. Annem gel....... ............   onu bankanın önünde bekledim 

 

2-mashq. Quyidagi gaplarni -diğinde, -diği zaman,   -ar/-maz 

qo‘shimchalari yordamida to‘ldiring. 

 

1. Marketten çık.....Ali'yle karşılaştım.  

2. Ayşe evlen..... yirmi beş yaşındaymış. 

3. Arkadaşım evlen.... bir markette çalışıyordu. 

4. Kalemim kırıl..... yazı yazıyordum. 

5. Ayşe eve dön..... annesi yemeği pişirmişti 

6. Dedem namazını bitir.. bitir....kanepeye uzandı. 

7. Ali evinden çık..çık....  cep telefonu çaldı.  

 

3-mashq. Quyidagi gaplarni -madan önce, -dıktan sonra qo‘shimchalari 

bilan to‘ldiring. 

 

1.Okula git..... kahvaltımı yaparım. 

2. Kahvaltımı yap..... okuka giderim.  

3.Uyan...... elimi yüzümü yıkar, kahvaltı yaparım : 

4.Yemek ye...... elimi yıkarım. 

5.Çalış..... hazırlanırım. 

6. Yapmadan önce düsünürüm...yaptiktan sonra düsünmem.. 
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KARAGÖZ İLE HACİVAT: PARAYI KİM BULDU? 

 

Karagöz iş bulur. Yedi gün çalışır ve ilk haftalığını alır. Akşamüstü evine 

dönerken haftalığını kaybeder. Geldiği yoldan geriye döner ve düşürdüğü 

paralarını aramaya başlar. Diğer yandan da söylenmektedir: 

” Paracıklarım, paracıklarım, gitti paracıklarım. Keşke paralarım cebimde dursaydı 

da ben kaybolsaydım. ” 

Hacivat: ” Hayrola Karagöz’üm, yanımdan geçersin beni görmezsin. 

Paracıklarım dersin. Para mı kaybettin? ” 

Karagöz: ” Hiç sorma Hacivat. Haftalık almıştım, onu kaybettim. ” 

Hacivat: ” Bir gören, bir bulan yok mu? ” 

Karagöz: ” Dört gören, beş bulan var. Canımı sıkma, canını yakarım. ” 

Hacivat: ” Aman Karagözüm kızma. Para kaybedince ararsın bulamazsan, kadıya 

gidersin. ” 

Karagöz: ” Hı. ” 

Hacivat: ” Para kaybettin, aradın bulamadın, ne yaparsın? Kadıya gidersin. ” 

Karagöz: ” Demek paramı kadı bulmuş. ” 

Hacivat: ” Kadının para falan bulduğu yok. Parayı bulan kadıya bırakır. Kaybeden 

kadıya gider. Para kadıdaysa parasını alır. ” 

Karagöz: ” Ya para kadıda yoksa. ” 

Hacivat: ” O zaman avucunu yalar. ” 

Karagöz: ” Yani şimdi avucumu yalarsam param bulunur mu? ” 

Hacivat: ” Nereni yalarsan yala paran bulunmaz. ” 

Karagöz: ” Ne yapmak gerekir? ” 

Hacivat: ” Kadıya gitmek gerekir. Buyur Karagözüm, öndensen yürü. ” 

Karagöz: ” Önden ben yürümem, yanyana gidelim. ” 

Hacivat ile Karagöz kadıya giderler. Yolda para bulan birisi parayı getirip 

kadıya teslim etmiştir. Fakat paranın sahibinin kim olduğunu bilmemektedir. 
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Karagöz’ün haftalığını kaybettiğini öğrenen Hacivat onu kadıya yönlendirir. 

Çünkü Karagöz’ün kaybettiği parayı bulan Hacivat’tır. 

 

Yangi so‘zlar: 

kaybolmak-yo‘qolmoq 

kadı-qozi 

ön -old tomon 

teslim etmek-topshirmoq 

haftalık-haftalik ulush 

 

BAHÇE 

 

Zengin bir iş adamının bahçesinde, yan yana dikilen iki limon ağacı vardı. 

Mayıs ayı sonlarında açan limon çiçekleri, bütün bahçenin havasını bir anda 

değiştirir ve apartmanlara hapsedilmiş insanlara baharın geldiğini müjdelerdi. 

Ancak limon ağaçlarından biri, diğerinden cılız ve şekilsizdi. Bu yüzden büyük 

ağaç her fırsatta onu küçümser ve tepeden bakardı. Ev sahibi de küçük boylu limon 

ağacından ümit kesmiş görünüyordu. Ona göre ağaç, bu gidişle kuruyup ölecekti. 

Bu yüzden de onu fazla sulamaz ve bakı-mını yapmayı pek istemezdi. 

Günün birinde esen sert bir poyraz, karlı dağların yamaçlarındaki bir grup 

çiçek tohumunu iş adamının bahçesine uçurdu. Fakat bahçenin her ta-rafı 

parsellenmiş, sadece limon ağaçlarının altında yer kalmıştı. Bir an önce filizlenmek 

zorunda olan tohumlar, limon ağaçlarının yanına gelerek onla-rın altında yeşermek 

için izin istedi. Büyük ağaç, iyice kasılarak: 

— Böyle bir şey asla mümkün olamaz, diye atıldı. Bizler kuru kalmayı pek 

sevmeyiz. Eğer dibimde çoğalırsanız, suyu emip beni kurutursunuz. As-lında 

büyük ağacın çekindiği başka bir şey daha vardı. Çiçekler rengarenk açtıklarında, 

limon ağacının sarıya çalan beyaz çiçekleri sönük kalacak ve bahçe sahibinin 

gözündeki değeri azalabilecekti. Oysa ki ağacın, kendinden güzel olanlara hiç mi 

hiç tahammülü yoktu. 
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Küçük ağaç, uzun boylu arkadaşının tohumlara verdiği cevabı beğen-

memişti. Çünkü o, kendisine hayat verenin, o hayat için gerekli olan suyu da 

vereceğini çok iyi biliyordu. Bu yüzden, aklına bile gelmiyordu susuz-luk. 

Tohumların teklifini kabul ederken: 

— Sizlerle birlikte olmak, bana mutluluk verir, dedi. Böylelikle yalnız-lık da 

çekmeyiz. Büyük ağaç bu işten hoşlanmamıştı. Fakat küçük olanı: 

— Güzel yaratılanlardan kimseye zarar gelmez, diye tekrarlıyordu. Gü-

zellerden güzellikler doğar sadece. 

Küçük limon ağacı altında filizlenen tohumlar, bir kaç hafta içinde cen-net 

çiçekleri gibi açıp bütün bahçenin göz bebeği haline geldi. Bu arada ağaç, elinden 

geldiği kadar kendilerine yardımcı olmaya çalışıyor ve çiçek-lerin sevdiği yarı 

güneşli ortamı sağlamak için, eski yapraklarını döküyor-du. 

Çiçekler, kısa bir süre sonra mis gibi kokular yaymaya başladı. Bahçe sahibi, 

o ana kadar hiç duymadığı bu kokunun nereden geldiğini araştırdı-ğında, davetsiz 

misafirleri bularak hayrete düştü. Adam, ancak rüyalarında görebildiği bu 

çiçeklerin güzelliğini devam ettirebilmek için sabahları artık daha erken kalkıyor 

ve onları en kaliteli gübrelerle besleyip bol bol sulu-yordu. Küçük limon ağacı, 

köklerinin en ince ayrıntılarına kadar ulaşan bu suları çiçeklerle birlikte içiyor ve 

büyük bir hızla serpilip büyüyordu. 

Çiçekleri sevgiyle kucaklayan ağaç, ertesi bahara kalmadan o civarın en 

büyük ağacı haline geldi ve birbirinden güzelkelebeklerin ziyaret yeri oldu. Daha 

sonra da kendi çiçeklerini açarak bahçenin güzelliğine güzellik kattı. 

Şimdi küçük ve yalnız kalmış olan limon ağacı ise, komşusuna duydu-ğu 

kıskançlıkla için için kuruyordu. 

 

Yangi so‘zlar: 

cılız-ozg‘in 

küçümsemek- kamsitmoq 

tahammülü yoktu-chidayolmasdi 

filiz-novda 
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tohum-urug‘ 

sağlamak-ta’minlamoq 

mis gibi-xushbo‘y 

gübre-o‘g‘it 

kök-ildiz,negiz 

 

6-§.Holat ravishdoshlari- Durum  Zarf-Fiilleri 

 

Holat ravishdoshi fe’l anglatgan ish-harakat holatini bildiradi. Holat 

ravishdoshi  asosan bog‘lovchi vazifasini bajaradi. Holat ravishdoshi yasovchi bir 

necha qo‘shimcha mavjud. Ular quyidagilardir: 

 

 

 

Çocuk ağlayarak vitrindeki bütün oyuncakları istiyordu. 

Yaşlı adam bana gülerek baktı ve sigarasını yaktı. 

Bo‘lishsiz shakli –mayarak: 

Gerçeği bilmeyerek hiç bir şeyi söyleme. 

 

 

 

Küçük kardeşim ağlaya ağlaya eve geldi. 

Sahnede palyaçonun yaptıklarına güle güle bir hâl olduk. 

Bo‘lishsiz shakli –maya......-maya: 

Pratik yapmaya yapmaya Rusçam geriledi. 

 

 

 

-(y)arak /-(y)erek 

-a (-e)….. -a (-e) 

-ken 
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-ken qo‘shimchasi singarmonizm qoidasiga bo‘ysunmay, holat va vaqt 

ma’nolarini anglatadi. (Bu qo‘shimcha iken (ekan) to‘liqsiz fe’lining qisqargan 

shaklidir.) Qo‘shimcha –(y)ken holatida faqat fe’l bo‘lmagan so‘zlarga qo‘shiladi: 

 

Lisedeyken iyi okurdum. (Litseyda o‘qiganimda yaxshi o‘qi edim.) 

Fe’lga –ırken, -mışken, -acakken ko‘rinishida qo‘shiladi: 

 Okula giderken bir gazete aldım. 

Bize gelirken çocukları da gelirin! 

Bize gelecekken birden vazgeçti. 

İstanbul'a gitmişken kendine yeni bir araba satın al. 

 

1-mashq. Quyidagi bo‘sh o‘rinlarni -(y)ıp, -(y)arak, -(y)a -(y) ravishdosh 

qo‘shimchalari bilan to‘ldiring. 

 

1. Derin derin nefes al .............. ver .............. nefes egzersizleri yapma-

lısınız.  

2. Ibrahim çok konuş .............. başımı ağrıttı.  

3. erkenen sabahları kahvaltı yap .............. asla dışarı çıkmam .  

4. Doktora git.. ............ mutlaka randevu a lmal ısı n ız.  

5. Sizi iste ............. . kırd ım özür dilerim.  

6. Bu şehri terk et.. ............ çok uzaklara gitti.  

7. Türkçeyi kurslara devam et... ........... et.. ............ öğrendim.  

8. Teknoloji sayesinde insanlar uçağa bin .............. en uzak yerlere bir-kaç 

saatte ulaşabiliyor.  

9. Ankara'ya git .............. gel .............. bütün yolları ezberledim.  

10. Neden selam ver .............. geçiyorsun? Sana bir şey mi yaptım? 

 

2-mashq. Quyidagi bo‘sho‘rinlarni –a.....-a qo‘shimchalari bilan to‘ldiring. 

 

1. Spor yap…….. yap……….. sağlıklı bir insan oldum.  
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2. Taksim’e git………… git……………. yollarını unuttum.  

3. Adem utan……… sıkıl.…… patronundan zam istedi. 

4. Ayşe doğum gününü anlat…….. anlat………. bitiremedi.  

5. O adam her zaman düşün……. düşün…….. konuşur. 

 

3-mashq. Quyidagi gaplarni holat ravishdoshlari bilan to‘ldiring. 

 

1. …………………………… bir ayda 3 kilo verdim.  

2. ...…………………………… sınavdan geçtim.  

3.………………………… Türkçe öğrendim.  

4. ..………….…………………… eve gittim.  

5.………………………………… yeni bir ev kiraladım. 

6.…………………………………… dinlendim.  

7.……………………………………… yemek yaptım.  

8.………..………………… rezervasyon yaptırdım.  

9.………….…………………… televizyon izledim.  

10.…….……………………… internete girdim. 

 

4-mashq. Quyidagi gaplarni “-ken” ravishdosh qo‘shimchasi bilan 

takroran yozing. 

 

1. Babam gazete okuyarak kahvaltı etmeyi seviyor.   

 ……………………………………………………...........................  

2. Çocuklar oyun oynuyorlardı, birden kavga etmeye başladılar.   

………………………………………………………........................ 

3. Dün yolda yürüyordum, yerde bir cüzdan buldum ve bu cüzdanı polise 

teslim ettim.   

 …………………………………………………….......................... 

4. Araba kullanmak ve aynı anda cep telefonuyla konuşmak çok tehlikelidir.   

………………………………………………………........................  
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5. İstanbul’da öğrenciydim. Her gün Türkçe kursuna gidiyordum.  

………………………………………………………........................ 

6. Çocukluğumda resim yapmayı çok seviyordum.   

…………………………………………………………………….... 

7. Kendi ülkemde Türkçe öğrenmeye başladım. 

….…………………………………………………………...... 

8. Televizyon izliyordum, uyumuşum.  

…………………………………………………………………….... 

9. Anneannemin gençliğinde çok hayranı varmış.   

…………………………………………………………………….... 

10.Tatilde her sabah erken kalkıp koşu yapıyorum ama çok yoruluyorum.   

…………………………………………………………………….... 

 

KELOĞLAN DAĞLAR PADİŞAHI 

 

Bir varmış, bir yokmuş. Bir Keloğlan varmış. Bu Keloğlan zamanla büyüyüp 

gelişmiş. 20 yaşına girmiş. Boylu poslu, mert, yiğit biriymiş ama çalışmayı 

sevmez, boş gezenin boş kalfası misali koca boyuyla gezer dururmuş. Garip 

anacığı çalış, para kazan dedikçe, para benim neyime, deyme ana keyfime, yazık 

olur emeğime, et doldur tabağıma, dermiş. 

Günlerden bir gün Keloğlan iftiraya uğramış, kolculara yakalanmamak için, 

dağlara kaçmış. O yörenin beyi, Keloğlan’ı altınlarımı çaldı diye suçlarmış. Beyin 

baskısından yıllardır bıkıp usanan köylüler, Keloğlan’a ekmek, yemek götürerek 

onun dağları mesken tutmasını sağlamışlar. Bir iki derken, tarlalarda karın 

tokluğuna çalışmak istemeyen on köylü Keloğlan’ın çevresinde saf tutmuş. 

Keloğlan gücüne güç katmış ve bir gün adamlarıyla düze inerek beyi sindirip 

korkutmuş. Tarlalarda ırgatlık yapan köylüler, Keloğlan’ın yanına gelerek, sen çok 

yaşa emi Keloğlan diye bağırmışlar. Kolcular, Keloğlan’ın etrafını sarınca araya 

girerek Keloğlan’ı dağa kaçırmışlar. 

https://secmehikayeler.com/
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Olanlardan haberdar olan o ülkenin padişahı tebdil kıyafet gelerek köylülerle 

konuşmuş, Keloğlan’la tanışmış. Onun iftiraya uğradığını anlamış. Sonradan 

kimliğini açıklamış ve Keloğlan’ı sarayına davet etmiş. Sarayda padişahın dünya 

güzeli kızını gören Keloğlan kıza aşık olmuş. Zaten kız da ününü sıkça duyduğu 

Keloğlan’ı görmeden sevmiş. Sonraki bir gün Keloğlan anasıyla gelerek 

padişahtan kızını istemiş. Padişah kızını Keloğlan’a vermiş. Düğün günü bey bir 

kenarda sessizce eğlenceleri izlerken, onun baskısından kurtulmuş olan köylüler 

oynamışlar, eğlenmişler. Yıllar sonra bile çocuklarına, torunlarına Keloğlan Dağlar 

Padişahı diyerek anılarını anlatmışlar. 

 

Yangi so‘zlar: 

boylu poslu-boy- bastli 

iftiraya uğramak-tuhmatga qolmoq 

tarla-dala 

tebdil-i kiyafet- qiyofasini o‘zgartirmoq 

kenar-chekka 

anı-xotira 

 

KELOĞLAN VE KOKULU ÇİÇEK 

 

Bir varmış bir yokmuş, Allah`ın kulu çokmuş. Bizim keloğlan keleş oğlan 

her işi beleş oğlan bir gün yola çıkmış, yürümüş, yürümüş taaaa uzaklardan bir ses 

duyduğunu sanmış, etrafı şöyle bir dinlemiş önce ama bu sefer hiç ses 

duyulmuyormuş… Birkaç adım daha atmış, sonra tekrar durmuş, birkaç adım daha 

atmış, yine etrafı dinlemiş. 

Keloğlan iki adım atıyor, sonra etrafı dinliyormuş bir ara `güüm` diye bir ses 

duymuş, korkudan yüreği hop hop atmaya başlamış. O gün akşama kadar bu sesleri 

gürültüleri kovalamış durmuş. Ama hiçbir sonuca ulaşamamış. Duyduğunu sandığı 

bir şeyler varmış ama istediği zaman onları duyamıyormuş. Bizim Keloğlan akşam 

https://secmehikayeler.com/
https://secmehikayeler.com/
https://secmehikayeler.com/
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yatmış, sabaha kadar tavana dikmiş gözlerini, kulaklarını iyice açıp etrafı dinlemiş 

durmuş. Sabah namazına kalkan annesi keloğlan`ının yanına gelip  

-Ne diktin gözlerini tavana, kel oğlum keleş oğlum ? diye sormuş. 

Kel oğlan sessizce bakınıp, `anacığım bir ses duydun mu ? diye sormuş. 

Kadıncağız şöyle bir etrafı dinlemiş, hiçbir ses duyamamış  

– Yoo ben hiçbir şey duymuyorum, demiş. Keloğlan ayağa kalkıp, ciddi 

ciddi ortalıkta dolaşmaya başlayınca, annesi telaşlanmış ` Kel oğlum keleş oğlum 

delirdi. Kel oğlum keleş oğlum aklını yitirdi diye bağırmaya başlamış, koşup 

komşulardan yardım dilemiş. Komşular bir anda eve doluşmuşlar, hepsi keloğlan 

gibi etrafı incelemeye koyulmuşlar. En sonunda hiç biri bir ses duyamayınca 

evlerine gitmişler. 

Bu böyle günlerce sürmüş, keloğlanın sesler duyduğu herkese duyurulmuş. 

Günlerden bir gün bir adam gelmiş, keloğlanın kulağının içine bir şeyler söyleyip 

gitmiş. Herkes merak içindeymiş, sormuşlar; 

– Ne dedin de vazgeçti etrafı dinlemekten.. 

Keloğlan gülmüş. 

– Meslek sırrı, canım, demiş, meslek sırrı. 

Günler günleri kovalamış, bir gün kralın etraftaki sesleri dinleyip durduğu 

haberi etrafa yayılmış, her kim ki, kralı iyileştirecek onun her istediği 

gerçekleşecekmiş. Keloğlan kralın yanına gitmiş, eğilip kulağına bir şeyler 

söylemiş. Kral ondan sonra etrafı dinlemekten vazgeçmiş. Sormuşlar keloğlana 

bunun sırrı ne diye ? 

– Hiiç, demiş, ne sırrı olacak bunun, kulağına eğilip, yok bir şey yok hepsi 

hayal dedim, bitti sesler filan… Keloğlan kraldan kızını istemiş o da vermiş, 

herkesin dilekleri yerine gelmiş. 

 

Yangi so‘zlar: 

gürültü-shovqin 

sonuç-natija 

gözlerini dikmek-tikilib qolmoq 

http://seyahat.online/
http://www.degarado.com/
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telaşlanmak-xavotirga tushmoq 

sürmek-davom etmoq 

meslek sırrı- kasbiy sir 

 

Matnni turk tiliga tarjima qiling. 

 

TOSH SHAHRIM – BOSH SHAHRIM 

 

Men O‘zbekistonning serquyosh poytaxti – Toshkent shahrida yashayman. 

U juda qadimiy, ayni paytda navqiron shahar. Qadimda uni Choch, Shosh deb 

ataganlar. 

Toshkent „Tosh shahar” degani. Shahrimiz juda go‘zal. Hozirda u katta 

qurilish maydoniga aylangan. Shahrimiz ko‘chalari kengaytirilib, yangi yo‘llar, 

ko‘priklar qurilmoqda, bog‘lar barpo etilmoqda. 

Shaharda qad rostlagan Temuriylar tarixi Davlat muzeyi, Milliy akademik 

drama teatri binosi, Milliy bank, yangi konservatoriya bi-nosi uning husniga husn 

qo‘shgani shubhasiz. Yurtboshimiz tashab-busi bilan tashkil etilgan Xotira 

maydoni va Shahidlar xotirasi xiyo-boni xalqimizning ziyoratgohlariga aylanib 

ulgurdi. 

Toshkentga har kuni minglab sayyohlar tashrif buyuradi. Ular 

mamlakatimizning bosh shahriga qarab, yurtimizdagi bunyodkorlik ishlari haqida 

fikr yuritadilar. Toshkent mustaqil o‘zbek diyorining yuzi, uning faxridir.  

 

7-§. Sabab ravishdoshlari-Sebep Zarf-Fiilleri 

 

Fe’l bildirgan ish-harakatning amalga oshish sababini ko‘rsatuvchi 

ravishdoshlarga  sabab ravishdoshlari deyiladi. Sabab ravishdoshlari fe`l asosiga 

quyidagi qo‘shimchalarni qo‘shish orqali yasaladi: 

-dığı için, -acağı için, -dığından, -acağından, -dığından dolayı, -dığından 

ötürü, -dığı yüzünden. 
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Param olmadığından araba alamıyorum. 

Param olmadığı için araba alamıyorum. 

Param olmadığından dolayı araba alamıyorum. 

Param olmadığı yüzünden araba alamıyorum. 

Param olmadığından ötürü araba alamıyorum. 

 

 

Sizi çok beklettiğimden dolayı özür dilerim. 

Sizi çok beklettiğim için özür dilerim. 

 

Yaşlandığımdan artık gözlerim zor görüyor. 

Yaşlandığımdan dolayı gözlerim zor görüyor. 

Yaşlandığım için gözlerim zor görüyor. 

 

Türkiye’ye gideceğim için Türkçe öğreniyorum. 

Türkiye’ye gideceğimden Türkçe öğreniyorum. 

 

1-mashq. Quyidagi gaplarni –dığı için, -dığından qo‘shimchalari bilan 

tugallang. 

  

1. Çok yorgun ol………….. ……… erken uyuyacağım. 

2. Sen gel………… ………….. sinemaya gitmedik. 

3. Beni üz………… ………….. onu affetmeyeceğim. 

4. Bana yardımcı ol………… ………. teşekkür ederim. 

5. Sana zaman ayır…………. ……… çok üzgünüm. 

6. Beni düğününe davet et……….. ………. çok mutluyum. 

7. Derslerine çalış……….…………. sınavda başarısız oldu. 

8. Sanırım beni görmek iste……………. yemeğe gelmedi. 
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2-mashq. Quyidagi gaplarni mos ravishdosh qo‘shimchalari bilan qaytadan 

yozing. 

1. Bugün çok çalıştım ve yoruldum. 

………………………………………………………………………  . 

2. Dün arkadaşlarımla sinemaya gitmedim. Sonra pişman oldum. 

………………………………………………………………………  .  

3. Çok az param kaldı. Sadece gömlek alacağım, pantolon alma-yacağım. 

……………………………………………………………………….  .  

4. Okulda seni göremedim. Anahtarları Ahmet’e verdim. 

………………………………………………………………………. .  .  

5. Yarın ülkeme gideceğim. Çok mutluyum. 

…………………………………………………………………………  . 

 

3-mashq. Quyidagi gaplarni jadval ichidagi mos so‘zlar bilan to‘ldiring.  

 

 

 

 

1. Yakında sınavlar ____________________ Sema bugünlerda yoğun bir 

çalışma temposu içinde. 

2. Yarın akşam tatile ____________________ elimdeki raporların tamamını 

bu akşama kadar bitirmem lazım. 

3. Akşama misafir _____________________ dün bütün gece hazırlık 

yaptım. 

4. Onu yeniden ____________________ çok heyecanlıyım. 

5. Buraya tekrar_____________________ üzülüyorum. 

6. Uçuştan yirmi dört saat önce bizi ____________________ biletinizle 

ilgili erteleme işlemini gerçekleştiremiyoruz. 

7. Türkiye’de ___________________ Türkçe öğreniyorum.  

 

göreceğim için  başlayacağından  aramayacağınız için  geleceğinden  

çıkacağım için  yaşayacağım için  gelemeyeceğimden   
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4-mashq. Gaplarni bir-biriga mosi bilan birlashtiring. 

 

1. Geç uyanacağım için 

2. O, çalışamayacağından 

3. Bizimle gelemeyeceğinden 

4. Çok yorgun olacağından 

5. Alınacağı  için 

6. Ayrılacağından 

söylemedim. 

derse gidemem. 

çok üzülecek. 

çok pişman. 

bizimle gelmeyecek. 

üzgün  görünüyor. 

 

ARI İLE PAPATYA HİKAYESİ 

 

Sıcak bir yaz günüydü. Her yer çiçeklerle dolu ve hava mis gibi kokuyordu. 

Çiçek tarlasının üzerinde arı vız vız diyerek neşeli neşeli uçuyordu. Havada o 

kadar güzel süzülüyordu ki papatya onu hayranlıkla izledi. Uçmaktan yorulan arı 

papatyanın yanındaki ağaç dalına konar. Papatya, arı ile konuşmak ister ve 

seslenir: 

– Arı kardeş ne kadar güzel uçuyorsun. Oysa benim kanatlarım yok ve ben 

senin gibi dünyadaki güzellikleri göremiyorum. Sadece etrafımdaki çiçekleri 

görüyorum. Bir gün beni de alıp gezdirebilir misin? der. 

Arı papatyaya kibirli gözlerle bakar ve: 

– Ben seni nasıl taşıyım. Seni asla alıp, taşıyamam. Çabucak yorulurum, 

Hem ne yapacaksın dünyadaki güzellikleri, diyerek papatyayı götürmek istemez ve 

uçarak gözden kaybolur. Bu duruma oldukça üzülen papatya günlerce ağlar ve 

kendisine kibirli davranan arı onu çok üzmüştür. Aslında papatyayı alıp, 

gezdirebilirdi. Fakat o kibirli davranarak onu küçümsemeyi tercih etti. 

Aradan aylar geçti ve havalar yavaş yavaş soğudu. Ağaçlar yaprak döküyor 

ve çiçekler soluyordu. Fakat papatya halen yapraklarını dökmemişti. O gün havada 

arıyı uçarken görür ve bal yapmak için çiçek aradığını fark eder. Oysa oradaki 

solmadan kalan tek çiçek papatyaydı. Papatyanın üzerine konmak is ter ve papatya 

arının konmasına izin vermez. Bu duruma oldukça şaşıran arı papatyaya seslenir: 
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– Neden konmama izin vermiyorsun. Bal yapmam gerek.” der. Papatya aylar 

önce kendisine kibirli davranan arının yaptıklarını ona hatırlatır. Durumu 

hatırlayan arı kendine çok kızar ve papatyadan özür diler. Kendisinin kibri 

yüzünden geri çevirdiği papatyaya, şimdi kendi muhtaç olmuştu. Arının 

yaptıklarını affeden papatya, arının bal yapmasına izin verir ve bu duruma sevinen 

arı papatyayı alarak dünyayı gezdirmek için havalanmaya başlarlar. 

 

Yangi so‘zlar: 

neşeli-xursand 

ağaç dalı-daraxt shoxi 

gözden kaybolmak-ko‘zdan g‘oyib bo‘lmoq 

küçümsemek-kamsitmoq 

tercih etmek-tanlamoq 

şaşırmak- hayron qolmoq 

geri çevirmek-qaytarmoq 

 

 

YALANCI HİKAYESİ 

 

Durmadan yalan söyleyen bir çocuk vardı. Bu yüzden onu hiç kimse 

sevmezdi. Ondan söz edilecek olsa “Şu yalancı çocuk mu? Hani hep yalan 

söyleyen?” derlerdi. Böyle yalancı tanınmak çok kötü şey. Çünkü arada bir doğru 

söyleyecek olsanız bile kimse size inanmaz. İşte bizim küçük yalancının başına da 

böyle bir felaket geldi. 

Bir gün annesi küçük yalancıyı evde bırakıp çarşıya gitti. Giderken de sıkı 

sıkı tembih etti: 

– Aman yavrum, sakın yaramazlık yapma! Ben dönünceye kadar uslu uslu 

otur, dedi. 

Küçük yalancı uslu oturacağına söz verdi. Verdi ama hiç onun sözüne 

güvenilir mi? 
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Annesi kapıyı kapatır kapatmaz küçük yalancı kibritle oynamaya başladı. 

Kibriti yakıyor sonra üflüyor ve çok eğleniyordu. İşte ne olduysa o anda oldu ve 

perde tutuştu. Alev alev yanmaya başladı. Küçük yalancı çok korktu. Hemen 

sokağa çıkıp “Koşun! Evimiz yanıyor! Yangın çıktı!” diye bağırmaya başladı. 

Bağırdı çağırdı ama kimse ona inanmadı. 

Komşular “Yine yalan söylüyorsun. Yalan söylemeye utanmıyor musun? 

Hadi oradan! Yalancı çocuk!”gibi sözler ettiler. 

Yalancı çocuk “Bu kez doğru söylüyorum. Evimiz gerçekten yanıyor!” 

dediyse de boşuna uğraştı. Neyse ki, annesi çarşıdan çabuk döndü de itfaiyeye 

haber verdi. Yangın hemen söndürüldü. 

Bu olay küçük yalancıya iyi bir ders oldu. O günden beri hiç yalan 

söylemedi. 

 

Yangi so‘zlar: 

ondan söz edilecek olsa - u haqida gap ketganda 

çarşı-bozor 

sıkı sıkı-qattiq 

uslu-tarbiyali, tinch 

kibrit-gugurt 

eğlenmek-mazza qilmoq 

utanmak-uyalmoq 

boşuna uğraşmak- bekorga harakat qilmoq 

 

 

 

8-§.Qiyoslovchi ravishdoshlar - Karşılaştırma Zarf-Fiilleri 

 

Birdan ortiq fe’l bildirgan ish-harakat o‘rtasidagi miqdor va xususiyat 

jihatdan qiyoslovchi ravishdoshlarga qiyoslovchi ravishdoshlar deyiladi. 

Qiyoslovchi ravishdoshlar asosan gibi ve kadar so‘zlari orqali yasaladi: 
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-dığı gibi, -acağı gibi, -dığı kadar, -acağı kadar, -mış gibi, -yor gibi 

 

İşler düşündüğüm gibi iyi gitmedi. 

Onu sevdiğim kadar saygı da duyuyorum. 

İşler, sandığım kadar kolay olmadı. 

Tabaklannıza yiyebileceğiniz kadar yemek alınız. 

Lütfen, benden ödeyebileceğiniz kadar borç isteyiniz. 

Bana sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandı. 

Benimle evlenmek istemiyormuş gibi konuştu. 

Bu adamlar, senden inanılmayacak derecede korkuyor. 

 

Qiyoslovchi ravishdoshlar –casına (-larcha, -gandek, -gudek) qo‘shimchasi 

yordamida ham hosil qilinadi. Bu qo‘shimcha zamon qo‘shimchasidan keyin 

qo‘shiladi: 

 

Fatma, herşeyi bilirmişcesine gülümsedi. 

Seni ölürcesine seviyorum. 

 

1-mashq. Quyidagi gaplarni -dığı gibi, -acağı gibi, -dığı kadar, -acağı 

kadar, -mış gibi, -yor gibi qo‘shimchalari yordamida tugallang. 

 

1.Her şeyi sizin iste........  .....  yaparız. 

2.Gel.......   ......  giderler. 

3.Ali Bey, um........ ......  iyi bir adam değilmiş. 

4.İste........  ........  burada kalabiliriz. 

5.Biraz otur.........  .......  kalkıyor gibi yaptım. 

6.Tiyatroda, Elifi gör....... .......  davrandım. 

7.Küçük çocuk gül....... ......  yaptı. 

8.Baskalanna muhtaç ol............. ....... paramız vardı. 
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2-mashq. Quyidagi gaplarni -diğinde, -diği zaman, -ar/-maz 

qo‘shimchalari yordamida tugallang. 

 

1. Sen bu mektubu oku.... ben uzaklarda olacağım. 

2. Okulu bitir..... çalışmaya başlayacağım. 

3. İşi biti.... bitir.... ücreti aldım. 

4. Eve var... var...beni ara. 

5. Ezan oku... okun... Cevdet camiye gider. 

6. Eve gel.... orada kimse yoktu. 

 

ODUNCUNUN TALİHİ HİKAYESİ 

 

Vakti zamanında pek çalışkan bir adam varmış. Ama çalışarak kazandığı 

para karnını doğru dürüst doyurmaya bile yetmezmiş. İşi evden eve odun taşımak, 

ev hanımlarına yakacak satmakmış. Gene bir gün ormanda çalışıyorken garip 

sesler gelmiş kulağına. Aldırmayıp, kente satmak için indireceği odunları kesip 

yığmaya devam etmiş. Kendini işine kaptırmış çalışırken fil çığlığına benzer bir 

ses işitmiş yeniden. Çok korkmuş ama korkusunu bastırıp, ne olduğunu anlamak 

için yürümüş dosdoğru sesin geldiği yana. Bir de bakmış ki, güzeller güzeli bir kız, 

dolanmış dallara, çalılara, çıkamıyor. Hemen koşmuş, dalları kesip kızı kurtarmış. 

“Kimsin, adın ne?” diye sormuş oduncu. “Önce sen söyle bana adını” demiş kız.  

Şaşkınlığa düşen oduncu kekeleyerek adını söyleyince, “Bak” demiş kız, 

“Sen beni tanımazsın. Ama ben seni tanırım. Ben senin talihinim. İşte o dalları 

kestiğin yerde hak ettiğin paralar duruyor, al onları.” “Para mı, ne parası” demiş, 

oduncu ürküntü içinde. “Elbette sen bunca yıl çalıştın, çok paran oldu. Hiç korkma, 

al onu. Bu paranın hepsi senindir. Ne istersen yapabilirsin onunla.” 

Başka soru soramadan almış adamcağız paraları. Tüm olanları bir düş 

sanıyormuş. Yarı şaşkın yarı sevinçli evine dönmüş. Evde eşi de inanmamış 

anlattıklarına. Hayatlar birden farklılaşmış, mutlu olmuşlar. Herkes görüyormuş 
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yaşamlarının değiştiğini. Başlamışlar bu parayı nereden buldunuz diye zavallıları 

sorgulamaya. Merak ediyorlarmış nasıl elde ettiklerini, böyle evi yeniden 

döşeyecek, yeni mobilyalar, giysiler alacak zenginliği. Adam sorulara cevap 

verirken yalnızca diyormuş ki, “Ormanda talihimle konuştum.” 

Köyün en tembeli olan bir adam bunu duyunca acele koşup ormana gitmiş 

talihini çağırmaya. Ormanın içinden bir kocakarı çıkmış kötü talih karşısına, yüzü 

bumburuşuk, üstü başı hırpani, perişan. Tembel adam korkarak, “Böyle çirkin ve 

korkunç olan sen benim talihim misin?” 

“Ya nasıl olmalıydım sence? Hiç çalışmadan talih istiyorsun. Önce çaba 

göster, sonra görelim ne olacak…” 

Tembel adam çalışmak lafını duyunca yokuştan aşağı koşmuş, kuyruğuna 

neft yağı sürülmüşçesine. sonra da bir şeycik edinememiş yaşamında. Eren ermiş 

muradına, biz de geldik masalımızın sonuna. 

 

Yangi so‘zlar: 

aldırmamak-ahamiyat qilmaslik 

kekelemek-duduqlanmoq 

talih-qismat 

sorgulamak-so‘roqqa tutmoq 

çirkin-xunuk 

çaba göstermek-harakat qilmoq 

 

BİTMEYEN BUĞDAY HİKAYESİ 

 

Bir zamanlar uzak bir ülkede iki erkek kardeş yaşarmış. Birlikte 

babalarından kalan çiftlikte çalışırlarmış. Büyük kardeş evliymiş. Çocukları da 

varmış. Küçüğü ise evli değilmiş. Her akşam iki kardeş topladıkları buğdayı eşit 

bir şekilde bölüşürler kendi ambarlarına götürürlermiş.Bir gün küçük kardeş kendi 

kendine: 
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“Buğdayı eşit bölmek doğru değil. Çünkü benim eşim ve çocuğum yok.  

Fazla buğdaya da ihtiyacım yok,” diye düşünmüş. Gece vakti gizlice kendi 

buğdayından bir çuval alıp, kardeşinin buğday ambarına götürmüş. 

O günlerde ağabey de kardeşini düşünüyormuş: 

“Benim canım kardeşim yapayalnız yaşıyor. Yaşlanınca ona bakacak 

çocukları bile yok. Benim çocuklarım yaşlanınca bana bakarlar. İyisi, ben kendi 

buğdayımdan kardeşime vereyim.” 

O da gece kalkmış. Gizlice kardeşinin ambarına gitmiş. Kendi buğdayından 

bir çuvalı kardeşinin ambarına bırakmış. 

Böylece birbirlerinden habersiz her gece aynı şeyi yapmaya başlamışlar. Bu 

yüzden ikisinin de buğdayı azalmıyormuş. İkisi de “ Allah Allah buğdayım neden 

hiç azalmıyor ?” diye merak edip duruyormuş. 

Bir gece ağabeyi yine sırtına bir çuval buğday almış. Kardeşinin ambarına 

götürecekmiş. Az sonra karşısında ne görsün? Kardeşi de bir çuval buğdayla onun 

evine gitmiyor muymuş? İşte o an iki kardeş neler olduğunu anlamışlar. Çuvalları 

bırakıp sevgiyle birbirlerine sarılmışlar. 

 

Yangi so‘zlar: 

çiftlik-xo‘jalik 

eşit-teng 

çuval-qop 

yaşlanınca-qariganda 

ambar-ombor 

merak etmek-qiziqmoq, xavotirga tushmoq 

 

9-§.Zidlov ravishdoshlari - Karşıtlama Zarf-Fiilleri 

 

- maktansa  

Bu ravishdosh qo‘shimchasi birinchi gapdagi ish-harakat o‘rniga ikkinchi 

gapdagi ish- harakat bajarilganini ko‘rsatadi: 
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Vapur iskelesine tramvayla gitmektense yürüyelim, mesafe kısa.  

E-posta göndermektense bizzat gidip konuşacağız. Böylesi çok daha iyi.  

Kilo vermek için hiçbir şey yememektense spor yaparım.  

Onunla çalışmaktansa ölürüm daha iyi. 

 

fiil + ma + (iyelik eki)+ -a rağmen 

Bu ravishdosh qo‘shimchasiikki gap zidlovni ko‘rsatadi. 

Kötü hava olmasına rağmen gezimiz iptal olmadı.  

Spor yapmamasına rağmen oldukça sağlıklı görünüyor. 

 

-dığı hâlde 

Bu qo‘shimcha –masına rağmen qo‘shimchasi bilan ma’nodoshdir.U 

qarama-qarshilik ma’nosini bildiruvchi ravishdoshlar yasaydi: 

Erol, çok çalıştığı hâlde sınavı başaramadı. 

Serpil, bana söz verdiği hâlde geziye gelmedi. 

 

-madan 

Zidlov ravishdoshlari orasida nutqda eng ko‘p qo‘llaniladigan qo‘shimcha –

madan qo‘shimchasidir. U o‘zbek tilidagi –may, -masdan qo‘shimchalariga tog‘ri 

keladi: 

Bu adamla konuşmadan sakın karar vermeyiniz. 

Sizinle görüşmeden geri dönmek istemiyorum. 

 

1-mashq. Quyidagi gaplarni -madan  bog‘lovchi ravishdosh qo‘shimchasi  

bilan o‘zaro boğlang. 

 

1. Hemen biletlerinizi almayın. Önce nereye gideceğinize karar verin.   

........................................................................................ .  
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2. Hemen televizyon seyretmeyin. Önce ödevlerinizi yapın.   

........................................................................................ .  

3. Bu kâğıt mendili hiç kullanmadım. Önce size veriyorum.   

........................................................................................ .  

4. Minicik kedi uzun bir süre hiç kıpırdamadı. Etrafına hayretle baktı .    

........................................................................................ .  

5. Farkında olmadı. Heyecanla arkadaşına yüksek sesle bir şeyler 

anlatıyordu.   

 ........................................................................................ . 

 

2-mashq. Bo‘sh o‘rinlarga mos zidlov ravishdosh qo‘shimchalarini qo‘ying. 

 

1. Bütün günümü evi temizleyerek geçir ............................... arkadaşlarımla 

dışarıda buluşurum.  

2. Kahvaltıda ekmek ye ............................ ceviz atıştırmayı tercih ederim.  

3. Doğum gününü büyük bir partiyle dışarıda kutla ............................. evde 

kutla bence.  

4. Her gün bütün gazeteleri al. ................................ haberleri internetten 

takip etmeli.  

5. Bu akşam konsere git.. ................................ güzel bir restoranda sakin bir 

yemek yiyelim mi?  

 

3-mashq. Bo‘sh o‘rinlarga mos zidlov ravishdosh qo‘shimchalarini qo‘ying. 

 

1.Bütün bildiklerimi anlat................................. hala bana inanmıyorlar.  

2.Üç haftadır e-posta gönder .......................... hala bir cevap alamadık.  

3.Bütün evi ara ........................................ kayıp anahtarı bulamadılar.  

4.Herhangi bir istekte bulun ............. bana bir kutu kitap göndermişler.  

5.Defalarca hatırlat............ .................. yine camı açık bırakmışsın!  

6.Kadir çok çalış ............................................. . sınavı geçemedi.  
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7. Çok iyi İngilizce konuş ............................ her şeyi anlayabiliyorum.  

8.Onu saatlerce bekle .............................................. gelmedi.  

9.Defalarca ilan ver....................................... işe kimse başvurmadı.  

10.Gözlük tak .............................................. iyi göremiyorum.  

 

4-mashq.  Gaplarni mos ravishda tugallang. 

 

1. Bir saat yürüyüş yapmaktansa  

2. Bütün işi ben yapmama rağmen  

3. Her sabah temizlik yapılmasına rağmen  

4. Çocuk dört hamburger yemesine rağmen  

5. Partiye bu elbiseyle gitmektense  

6. Bu güzel havada oturup ders çalışmaktansa  

7. Bu paraya o arabayı almaktansa  

8. Bütün gün hiçbir şey yapmama rağmen  

9. Çok dikkat etmesine rağmen  

10. Burada yemek yemektense  

 

a. hâlâ doymadı. 

b. evde oturmayı yeğlerim .  

c. kendimi çok yorgun hissediyorum.  

ç. bir restorana gitmeyi tercih ederim.  

d. gün sonunda her yer yine karman çorman.  

e. dışarı çıkıp güneşin tadını çıkaralım.  

f. yarım saat koş, daha iyi.  

g. övgüleri o topluyor.  

ğ. kendine küçük bir ev alabilirsin. 

h. hâlâ hatalar yapıyor.  

 

KORKAK TİLKİ HİKAYESİ 
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Tilkinin biri ormanın içinde son hızla kaçıyordu. Kurt onun bu telaşını 

görünce sorar: 

– Yahu, kan ter içinde nereye, bu telaşın nedir senin? 

– Hükümet bir karar almış da. 

– Neymiş o karar? 

– Bütün develer yakalandıkları yerde kesileceklermiş. 

– Behey ahmak, bundan sana ne? Sen deve olmadığın gibi, ona benzer bir 

tarafın da yok. 

Tilki manalı bir cevap verir: 

– Öyle deme, iftiracının biri kalkar benim deve olduğumu ihbar eder de ele 

bir kere geçersem, deve olmadığımı ispatlayıncaya kadar kim bilir kürkümü hangi 

tüccar karısı giyer. 

 

Yangi so‘zlar: 

telaş-xavotir 

iftiracı-tuhmatchi 

deve-tuya 

ele geçmek-qo‘lga tushmoq, tutilmoq 

kürk-mo‘yna 

tüccar-savdogar 

 

KURABİYE HIRSIZI’NIN HİKAYESİ 

 

Bir gece, kadının biri havaalanında bekliyordu. Uçağının kalkmasına daha 

epeyce zaman vardı. Havaalanındaki dükkandan bir kitap ve bir paket kurabiye 

alıp kendisine oturacak bir yer buldu. Kendisini kitabına kaptırmış olmasına 

rağmen, yanında oturan adamın olabildiğince cüretkar bir şekilde aralarında duran 

paketten birer kurabiye aldığını fark etti; ne kadar görmezden gelse de. Bir taraftan 

kitabını okuyup kurabiyesini yerken, bir taraftan da gözü saatteydi. Kurabiye 
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hırsızı kurabiyeleri yavaş tüketirken, kadının kulağı da saat tiktaklarındaydı; ama 

tiktaklar sinirlenmesini yine de engellemiyordu. Kendi kendine düşünüyordu; 

Kibar bir insan olmasaydım, şu adamın gözünü morartırdım! Her kurabiyeye 

uzandığında, adam da elini uzatıyordu. Sonunda pakette tek bir kurabiye kalınca, 

Bakalım şimdi ne yapacak? dedi kendi kendine. 

Kurabiye hırsızı Adam yüzünden asabi bir gülümsemeyle son kurabiyeye 

uzandı ve kurabiyeyi ikiye böldü. Kadın kurabiyeyi adamın elinden kapar gibi aldı 

ve, Aman Tanrım, ne cüretkar ve ne kaba adam; üstelik bir teşekkür bile etmiyor! 

diye düşündü. Hayatında bu kadar sinirlendiğini anımsamıyordu. Uçağın kalkacağı 

anons edilince, derin bir nefes aldı ve rahatladı. Eşyalarını topladı ve çıkış kapısına 

yürüdü. Kurabiye hırsızına dönüp bakmadı bile. Uçağa bindi ve rahat koltuğuna 

oturdu. Daha sonra kitabını almak üzere çantasına uzandı. 

Birden gözleri şaşkınlıkla açıldı. Gözlerinin önünde bir paket kurabiye 

duruyordu! Çaresizlik içinde inledi;Bunlar benim kurabiyelerimse eğer; ötekiler de 

onundu ve benimle her bir kurabiyesini paylaştı! Üzüntüyle, özür dilemek için çok 

geç kaldığını anladı. Kaba ve cüretkar olan kurabiye hırsızı kendisiydi.  

 

Yangi so‘zlar: 

havaalanı - aeroport 

epeyce zaman – ancha vaqt 

kurabiye - pechenye 

kaptırmak – sho‘ng‘ib ketmoq 

sinirlenmek – jahli chiqmoq 

engellemek – to‘sqinlik qilmoq 

tüketmek – iste’mol qilmoq 

morartmak – ko‘kartirmoq 

üstelik – ustiga- ustak  

paylaşmak – bo‘lishmoq 

 

PADİŞAH VE İHTİYAR ÇİFTÇİ HİKAYESİ 
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Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde bir gün padişahlar padişahı av 

için şehirden uzaklaşmış. Yolda giderken pek çok insanın çalıştığı bir tarla görmüş.  

Merak edip yanlarına yaklaşmış. 

Oradaki insanların arasında yaşı doksanı geçkin bir ihtiyar varmış. Bu ihtiyar 

toprağa bir şeyler ekiyormuş. 

Padişah: 

-Ne ekiyorsun ihtiyar? diye sormuş. İhtiyar çiftçi başını bile kaldırmadan 

cevap vermiş: 

– Baharda yeşermesi için ceviz dikiyorum. Padişah kahkahayla gülmüş. 

– Fakat sen çok ihtiyarsın. Şurada iki günlük ömrün kalmış. Neden 

uğraşırsın? demiş. Bunun üzerine ihtiyar başını kaldırmış: 

– İnsanlar ekip dikmekle zarar etmezler. Başkaları ektiler; biz yedik. Şimdi 

de biz ekelim; başkaları yesin, demiş. Padişah bu cevabı çok beğenmiş. Hemen 

yanındaki adamına dönerek: 

– Bu ihtiyara bir kese altın verin, diye emretmiş. İhtiyar altınları almış ve: 

– Gördünüz mü? demiş, benim ağacım daha büyümeden meyve verdi! 

 

Yangi so‘zlar: 

 

uzaklaşmak - uzoqlashmoq 

tarla - dala 

merak etmek – xavotir olmoq, qiziqmoq 

yaşı doksanı geçkin ihtiyar – yoshi to‘qsondan oshgan qariya 

ceviz – yong‘oq 

dikmek - ekmoq 

uğraşmak – mashg‘ul bo‘lmoq, shug‘ullanmoq 

kaldırmak – ko‘tarmoq 

beğenmek – yoqtirmoq 

kese - qopcha 



 71 

 

 

Matnni turk tiliga tarjima qiling. 

 

VATAN 

 

Vatan.  Bir qarashda oddiy bir so‘z. Lekin bu so‘z yurak tafti bilan 

yo‘g‘rilgan. Shu so‘zni dilda armon qilib o‘tganlar ozmi?! 

Biz kindik qonimiz to‘kilgan joyni Vatan deymiz. Barchamizning yagona va 

ulkan Vatanimiz – O‘zbekiston . Biroq har birimiz uchun eng muqaddas bo‘lgan 

shahar yo qishloq borki, u bizning jonajon makonimizdir. 

Vatan. Shu so‘zni eshitsam, ko‘zim oldiga eshigimiz yonidagi bobom ekib 

qoldirgan, yuz yoshdan oshgan chinor keladi. U men uchun Vatan ramziga 

aylangan. Axir mening bolaligim–hayo-timning eng beg‘ubor davri shu chinor 

ostida o‘tdi… 

Qishlog‘imiz o‘rtasidan oqib o‘tgan soy, uning bo‘yidagi katta bog‘–qayerda 

bo‘lsam ham, ularni qo‘msayman. Qishlog‘im bag‘riga talpinaman. 

O‘qishni tamomlab, shu qishlog‘imni yanada obod qilish ni-yatida mehnat 

qilmoqchiman. Zero har bir qishloq, har bir shahar obod bo‘lar ekan, aziz 

O‘zbekistonimiz yanada chiroy ochaveradi. 

 

10-§.Fellarning  murakkab zamonlari – Fiilin Bileşik Zamanları. 

Hikaye Bileşik Zamanları 

 

Fe’lning murakkab zamonlari oddiy zamon va mayl qo‘shimchalaridan 

so‘ng (idi) edi, (imiş) ekan, emish, (ise) bo‘lsa to‘liqsiz fe’llarining qisqarib 

qo‘shimchaga aylangan shaklini qo‘shish orqali hosil qilinadi.Turk tilida murakkab 

fe’l tuslanishi uch xıl: hikoya (hikaye), rivoyat (rivayet) va shart (şart) 

shakllari.Hikoya shakli (idi) edi, rivoyat shakli (imiş) ekan, shart shakli (ise) bo‘lsa 
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yordamida yasaladi: gidiyordu (ketayotgan edi), gidiyormuş (ketayotgan emish), 

gidiyorsa (ketayotgan bo‘lsa). 

 

Hikoya murakkab zamon shakli 

(hikaye birleşik zamanı) 

 

Hikoya murakkab zamon shakli, i-mek  fe’lining yaqin o‘tgan zamon 

ko‘rinishi yordamida yasalgan murakkab tuslanishdir:  geliyor-du-m, gelmiş-ti-m, 

gel-di-y-di  kabi.  Bunda i-mek  fe’lining qo‘shimchasi  fe’lning murakkab hikoya 

qo‘shimchasi bo‘lib, o‘tgan zamonning hikoyasini ifodalab keladi.  

Buyruq mayli shaklidan boshqa mayllarning barchasida hikoya shakli 

mavjuddir. Hikoya shaklida asl tuslanish oldin keladı: hozirgi zamon hikoyasi, 

shartning hikoyasi  kabi. 

Turkiy tillarda nutqda zamonning harakat nuqtasini o‘tmishga o‘tkazish 

mumkin. Bu harakat nuqtasidan gelmek  fe’lining hozirgi zamoni geçmişte geliyor 

= geliyordu  bo‘ladi. Bu yerda bir qo‘shma fe’lga ikkita zamon qo‘shimchasi 

qo‘shilgan: biri fe’l o‘zagiga qo‘shilgan –iyor  hozirgi zamon qo‘shimchasi, 

ikkinchisi to‘liqsiz fe’l (er-di > i-di > -di) dan qolgan -dio‘tgan zamon 

qo‘shimchasidir. Ikkinchi qo‘shimcha hozirgi zamon fe’lini o‘tmishga ko‘chirgan 

.Ta’kidlangani kabi, hikoya shakli fe’l ifodalagan ish-harakatning hikoya shaklida 

anglatilishini ta’minlaydi. Fe’lning barcha xabar mayli shakllari  hikoya murakkab 

zamon shaklida tuslanadi.  

Turk tilida i-mek  fe’li bilan –di  yaqin o‘tgan zamon qo‘shimchasining 

birlashishi natijasida tuslanuvchi va murakkab shakl hosil qiluvchi zamon shakllari 

yasaladi. Ular quyidagilar: 

1.Hozirgi zamonning hikoyasi (şimdiki zamanın hikayesi). 

2.Yaqin o‘tgan zamonning hikoyasi    (belirli geçmiş zamanın hikayesi).  

3.Uzoq o‘tgan zamonning hikoyasi      (belirsiz geçmiş zamanın hikayesi).  

4.Hozirgi kelasi zamonning hikoyasi   (geniş zamanın hikayesi).  

5.Kelasi zamonning hikoyasi (gelecek zamanın hikayesi). 
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6.Keraklilik maylining hikoyasi (gereklilik kipinin hikayesi).  

7.Istak maylining hikoyasi (istek kipinin hikayesi). 

8. Shart maylining hikoyasi (dilek-şart kipinin hikayesi). 

 

Hozirgi zamonning hikoyasi (şimdiki zamanın hikayesi) 

Hozirgi zamonning hikoyasi hozirgi zamon qo‘shimchasi bo‘lgan  

–iyor  va –di  yaqin o‘tgan zamon qo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil 

bo‘ladi:  

sev-iyor-um  -  sev-iyor-du-m;    

oku-yor-um  -  oku-yor-du-m   

                  vermek                    vermemek 

ver-i-yor-du-m 

ver-i-yor-du-n  

ver-i-yor-du 

ver-i-yor-du-k  

ver-i-yor-du-nuz  

ver-i-yor-lar-di 

ver-mi-yor-du-m 

ver-mi-yor-du-n  

ver-mi-yor-du 

ver-mi-yor-du-k  

ver-mi-yor-du-nuz  

ver-mi-yor-lar-di 

Hozirgi zamon hikoyasi shaklining so‘roq ko‘rinishi quyidagicha yasaladi:  

sev-i-yormu-y-dum?    -    sev-mi-yormu-y-du-m?    

oku-yormu-y-dum?    -    oku-mu-yormu-y-du-m? 

 

Yaqin o‘tgan zamonning hikoyasi  (belirli geçmiş zamanın hikayesi) 

Yaqin o‘tgan zamonning hikoyasi fe’l negizining –di  yaqin o‘tgan zamon 

qo‘shimchasi olgan shakliga yana bir –di  qo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil 

bo‘ladi:     

sev-di-m  -  sev-di-y-di-m;    

oku-du-m  -  oku-du-y-du-m   

                gelmek                               gelmemek 
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gel-di-y-di-m 

gel-di-y-di-n 

gel-di-y-di 

gel-di-y-di-k 

gel-di-y-di-niz 

gel-di-y-di-ler 

gelme-di-y-di-m 

gelme-di-y-di-n 

gelme-di-y-di 

gelme-di-y-di-k 

gelme-di-y-di-niz 

gelme-di-y-di-ler 

 

Yaqin o‘tgan zamon hikoyasining so‘roq shakli quyidagicha yasaladi:   

sev-dimi-y-di-m?   -     sevme-di mi-y-di-m?    

oku-dumu-y-du-m?    -    okuma-dımı-y-dı-m? 

 

Uzoq o‘tgan zamonning hikoyasi  (belirsiz geçmiş zamanın hikayesi) 

Uzoq o‘tgan zamonning hikoyasi fe’l negizining –miş  uzoq o‘tgan zamon 

qo‘shimchasi olgan shakliga –di  qo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil bo‘ladi:     

sev-miş-im   -   sev-miş-ti-m;    

oku-muş-um  -  oku-muş-tu-m   

                 demek                              dememek 

de-miş-ti-m 

de-miş-ti-n  

de-miş-ti 

de-miş-ti-k 

de-miş-ti-niz 

de-miş-ler-di 

deme-miş-ti-m 

deme-miş-ti-n  

deme-miş-ti 

deme-miş-ti-k 

deme-miş-ti-niz 

deme-miş-ler-di 

 

Uzoq o‘tgan zamon hikoyasining so‘roq shakli quyidagicha yasaladi:   

sev-mişmi-y-di-m?    -    sevme-miş mi-y-di-m?    

oku-muşmu-y-du-m?    -    okuma-mışmı- y-dı-m? 

Hozirgi - kelasi zamonning hikoyasi  (geniş zamanın hikayesi) 
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Hozirgi kelasi zamonning hikoyasi fe’l negizining –r (-ir)  hozirgi kelasi 

zamon qo‘shimchasi olgan shakliga –di  qo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil 

bo‘ladi:     

sev–er –im   -   sev–er – di – m;     

sev–me –m   -  sev–mez – di - m 

Hozirgi kelasi zamon hikoyasi shakli singarmonizm qoidasiga bo‘ysunadi:   

sev –er –di-m,  bak- ar –dı-m, bil– ir –di-m, oku– r –du-m, gör– ür –dü-m    

                  

            gezmek                             gezmemek 

gez-er-di-m 

gez-er-di-n 

gez-er-di 

gez-er-di-k 

gez-er-di-niz 

gez-er-ler- di 

gez-mez-di-m 

gez-mez-di-n 

gez-mez-di 

gez-mez-di-k 

gez-mez-di-niz 

gez-mez-ler- di 

 

Hozirgi kelasi zamon hikoyasining so‘roq shakli quyidagicha yasaladi:  

sev-ermi-y-di-m?    -    sev-mezmi-y-di-m?    

oku-rmu-y-du-m?    -    oku-mazmı -y-dı-m? 

 

Kelasi zamonning hikoyasi  (gelecek zamanın hikayesi) 

Kelasi zamonning hikoyasi fe’l negizining –ecek kelasi zamon qo‘shimchasi 

olgan shakliga –di  qo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil bo‘ladi:     

sev–ecek    -    sev–ecek – ti;     

sev–me –y-ecek   -  sev–me- y-ecek– ti 

Kelasi zamon hikoyasi shakli singarmonizm qoidasiga bo‘ysunadi:   Sev –

ecek –ti-m,  bak- acak –tı-m     

 

                silmek                              silmemek 
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sil-ecek-ti-m 

sil-ecek-ti-n  

sil-ecek-ti 

sil-ecek-ti-k  

sil-ecek-ti-niz  

sil-ecek-ler-di 

silme-y-ecek-ti-m 

silme-y-ecek-ti-n 

silme-y-ecek-ti 

silme-y-ecek-ti-k 

silme-y-ecek-ti-niz 

silme-y-ecek-ler-di 

 

Kelasi zamon hikoyasining so‘roq shakli quyidagicha yasaladi:  

sev-ecek mi-y-di-m?     -     sevme-y-ecekmi-y-di-m?    

oku-y-acakmı-y-dı-m?   -   okuma-y-acakmı-y-dı- m? 

 

Keraklilik maylining hikoyasi  (gereklilik kipinin hikayesi) 

Keraklilik maylining hikoyasife’l negizining –malıkeraklilik maylining  

qo‘shimchasini olgan shakliga –di  qo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil bo‘ladi:     

sev–meli   -    sev–meli–y-di;     

sev–me –meli   - sev–me –meli –y-di 

Keraklilik maylining hikoyasishakli singarmonizm qoidasiga bo‘ysunadi:   

Sev –meli-y–di-m,  bak- malı –y -dı-m     

 

                silmek                              silmemek 

sil-meli-y-di-m 

sil-meli-y-di-n 

sil-meli-y-di 

sil-meli-y-di-k 

sil-meli-y-di-niz 

sil-meli-y-di-ler 

sil-me-meli-y-di-m 

sil-me-meli-y-di-n 

sil-me-meli-y-di 

sil-me-meli-y-di-k 

sil-me-meli-y-di-niz 

sil-me-meli-y-di-ler 

 

Keraklilik maylining so‘roq shakli quyidagicha yasaladi:  

sev-melimi-y-di-m?     -     sevme-melimi-y-di-m?    

oku-malımı-y-dı-m?   -   okuma-malımı-y-dı- m? 
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Istak maylining hikoyasi  (istek kipinin hikayesi) 

Istak maylining hikoyasife’l negizining –(y)aıstak maylining  

qo‘shimchasini olgan shakliga –di  qo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil bo‘ladi:     

sev–e   -    sev–e–y-di;     

sev–me –ye - sev–me –ye –y-di 

Istak maylining hikoyasishakli singarmonizm qoidasiga bo‘ysunadi:   Sev –

e-y–di-m,  bak- a –y -dı-m     

 

                silmek                              silmemek 

sil-e-y-di-m 

sil-e-y-di-n 

sil-e-y-di 

sil-e-y-di-k 

sil-e-y-di-niz 

sil-e-y-di-ler 

sil-me-ye-y-di-m 

sil-me-ye-y-di-n 

sil-me-ye-y-di 

sil-me-ye-y-di-k 

sil-me-ye-y-di-niz 

sil-me-ye-y-di-ler 

 

Istakmaylining hikoyasining so‘roq shakli quyidagicha yasaladi:  

sev-emi-y-di-m?     -     sevme-yemi-y-di-m?    

oku-yamı-y-dı-m?   -   okuma-yamı-y-dı- m? 

 

Shart maylining hikoyasi  (dilek-şart kipinin hikayesi) 

Shart maylining hikoyasife’l negizining –sashart maylining  qo‘shimchasini 

olgan shakliga –di  qo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil bo‘ladi:     

sev–se   -    sev–se–y-di;     

sev–me –se    -  sev–me –se –y-di 

Shart maylining hikoyasishakli singarmonizm qoidasiga bo‘ysunadi:   Sev –

se-y–di-m,  bak- sa –y -dı-m     

 

                silmek                              silmemek 
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sil-se-y-di-m 

sil-se-y-di-n 

sil-se-y-di 

sil-se-y-di-k 

sil-se-y-di-niz 

sil-se-y-di-ler 

sil-me-se-y-di-m 

sil-me-se-y-di-n 

sil-me-se-y-di 

sil-me-se-y-di-k 

sil-me-se-y-di-niz 

sil-me-se-y-di-ler 

 

Shartmaylining hikoyasining so‘roq shakli quyidagicha yasaladi:  

sev-semi-y-di-m?     -     sevme-semi-y-di-m?    

oku-samı-y-dı-m?   -   okuma-samı-y-dı- m? 

 

1-mashq. Quyidagi bo‘sh o‘rinlarni hikoya murakkab zamonlari 

qo‘shimchalari bilan to‘ldiring. 

 

1. Sarah geçen yıl Türkçe kursuna git…………..., şimdi üniversite öğrencisi.  

2. Kapı çaldığında telefonla konuş…………., bu yüzden geç açtım.  

3. Suna ve Aysel geçen yıl küslerdi, birbirleriyle konuş………..… .  

4. Dün okula gelmediniz, ders olduğunu bil………… ………….?  

5. Sen geçen yıl Fatih’te otur………… ………….?  Şişli’ye yeni mi 

taşındın? 6. Sibel Rusya’ya gittiğinde hiç Rusça bil………..… .  

7. Az kalsın kamyon bisiklete çarp………….. .  

8. Evden çıktığımda yağmur yağ…………, bu yüzden şemsiyemi almadım. 

 

2-mashq. Quyidagi bo‘sh o‘rinlarni hikoya murakkab zamonlari 

qo‘shimchalari bilan to‘ldiring. 

 

1. Sen üniversitedeyken futbol oyna…………  ………….?  

2. Zehra’yı önceden parka annesi götür……………. ama şimdi kendi 

gidiyor. 

 3. Aykut çocukken hiç et ye…………………, şimdi yiyor.  
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4. Dedem eskiden sigara iç………………….., ama artık içmiyor.  

5. Üniversitedeyken her hafta sonu maça git…………….., şimdi zaman 

bulup gidemiyorlar. 

 6. Siz gençken hiç yüksek sesle müzik dinle…………  ………….? Şimdi 

niye gençlere anlayış göstermiyorsunuz?  

7. Eskiden buralara çok kar yağ………………., küresel ısınmanın etkisinden 

olsa gerek, artık yağmıyor.  

8. Öğrenci evimizde arkadaşlarla sabahlara kadar sohbet et……………. . 

 9. Senin yerinde olsaydım, o teklifi kabul et…………… .  

10. Daha çok paramız olsaydı, o evi satın al………….. . 

 

3-mashq. Berilgan matndagi bo‘sh o‘rinlarni hikoya murakkab zamonlari 

qo‘shimchalari bilan to‘ldiring. Matnga sarlavha qo‘ying. 

 

Öğretmenlerim içinde beni en çok etkileyen, hayatımın şekillenmesinde 

tesiri bulunan, unutamadığım matematik öğretmenim Saffet Hoca’dır. Saffet Hoca 

sınıfa girerken normal hâlini kapıda bırakır, içerde bambaşka bir âlemin adamı 

ol……………… . Şakalar, espriler, her ders için önceden hazırladığını 

hissettiğimiz fıkralar, kısa hikâyeler anlat……………… . Zil çalar ama sınıftan 

çıkmak iste……………… .  Matematik dersinden çıkmak istemeyen öğrenciye 

şaşılır değil mi? Fakat biz iste……………… . Bunu hocamızın sözünü ettiğim 

haline bağlamak doğru olur elbette. Dışarıda gayet ciddi bir dava adamı, bir hoca, 

bir ağabey, bir arkadaş, bir yol gösterici, bir rehberdi. Ama sınıfta yeni bir 

dünyanın inşacısı rolüne bürün……………… hem şakalaş……………… hem 

gülüş……………… hem dersini anlat……………… hem gönlümüzü alır hem de 

mesajını bize ilet……………… .  

Geçen yaz hükümet konağının arka sokağındaki otobüs durağında kırk 

dakikaya yakın konuş……………… . Kitaplarımın isimlerinden, içeriklerinden, 

okura vermek istediğim fikirlerimden söz et……………… .  Bu kadar büyük bir 
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ilgiyle karşılaşmak, üstelik hayatımı değiştiren, yönlendiren bir öğretmen 

tarafından takip edilmek  beni sevindir……………… .  

Saffet Hoca, liseyi okuduğum yıllarda öğrencilerle yurtta kal……………… . 

Beni de yanına almıştı. Her akşam ders çalışıyor, soru çözüyor ve düzenli kitap 

oku……………… . Beni asıl cezbeden kitaba olan ilgisiydi. Ara sıra yurdumuza 

edebiyat hocamız Metin Bey de gel……………… . Metin Bey konuşması çok 

düzgün, hitabeti etkileyici,  Saffet Hoca’mızın da en itibar ettiği, “üstadım” dediği 

bir insandı. Edebiyatı seçmemde Saffet Hoca’nın beni kitaba yönlendirmesinin 

yanında Metin Hoca’nın da büyük tesiri olmuştur.  

Saffet Hocayı unutmam mümkün değil. Yaz tatillerinde ailesinin yanına 

git……………… .  Kendi memleketine Cuma günü varmak zorundaydı; çünkü 

Hoca’mızın köyüne araba sadece Cuma günleri  çalış……………… . On günden 

fazla kalmadan dön……………… . Bizi de tatillerde evlerimizden çağırır, yaz 

vakti bütünüyle okuldan uzaklaşmamızı iste……………… . Yaz günü, tatil günleri 

onun yanında eğitim öğretim devam et……………… . Çokça da kitap okur, soru 

çöz……………… . İlkokul üçe kadar öğretmenliğimi yapan Hüseyin Öğretmen’i 

gör……………… onda. Hüseyin Öğretmen beni bir dağ köyünde okutmuştu. Her 

okul dağılışında ödüllendirir, bir şeker ver……………… .  Ondan bir sonraki gün 

yine şeker alabilmek için eve gelir gelmez ödevlerimi yapar sonra evimizin alt 

katına, ahıra iner babama, anneme yardım et……………… .  

Öğrencilik hayatım boyunca bütün öğretmenlerimde Saffet Hoca’mın 

izlerini ara………………, bulduklarımla iyi ilişkiler kur………………, onlardan 

çok istifade et……………… . Aynı izi bulamadıklarıma ise her zaman mesafeli 

yaklaş……………… . 

 

4-mashq. Berilgan matndagi bo‘sh o‘rinlarni hikoya murakkab zamonlari 

qo‘shimchalari bilan to‘ldiring. 

 

Antalya’da Bir Yaz Tatili 
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Geçen yaz Antalya’…  git…  . Orada çok güzel bir tatil geçir...  . Eğer, 

Antalya’…  gitme…      çok üzül…     . Çünkü, ora…  daha önce hiç görme…      . 

Duyduğuma göre ora…    çok antik eserler varmış. Harika şeylermiş. Bu eserler 

insanlar…   hayret…  düşür…    . Ben de çok merak et…    . Antalya’…   yolculuk 

yedi saat sür…   . Tatil…   Antalya’ya gittiğim için çok mutluydum. Orada yeni 

yeni arkadaşlar edin…    . Her akşam birlikte deniz kenarı…   git…    . Sabahları 

da erkenden kalk...    ve sessiz sessiz ev…    çık...    . Doğruca deniz kenarı…   inip 

deniz…    muhteşem manzarası…     seyret…     . Zaman zaman şarkılar söylüyor, 

eğlen...     . 

Bir gün çok enteresan bir olay ol…  . Deniz…  yüzmekte olan genç bir 

adam…    imdat sesleriyle irkildik. Arkadaşım Cavit çok güzel yüz…    . Hemen 

denize atlayıp yüzmeye başladı. Genç adamın yanı…    gelince kolları…    

boynuna dolayarak kıyı…    gelince hemen suni teneffüs yapıp adamı hayata 

döndür…    . 

Bu olaydan sonra denizde fazla açılmama…    çalış...    artık. Çünkü, o genç 

adam…    her iki ayağına birden kramp girmiş ve hareket edemez ol…    . Artık 

deniz…    yalnız başımıza gir…     . Bu hepimiz için güzel bir ders ol…     .  

5-mashq. Berilgan gaplardagi bo‘sh o‘rinlarni hikoya murakkab zamonlari 

qo‘shimchalari bilan to‘ldiring. 

 

1. Çocukken evimizin bahçesinde oyna…………… . 

2. Önceden gök gürültüsünden çok kork…………… . 

3. Küçükken et ye…………… ama şimdi et çok seviyorum. 

4. Onu ilk defa görüyorum. Sen daha önce onu tanı…………………? 

5. Öğrenciyken çok kitap oku……… ama şimdi zaman bulamıyorum. 

6. Pınarlar taşınıyor. Daha önce bil…………………………? 

 

6-mashq. Berilgan gaplardagi bo‘sh o‘rinlarni hikoya murakkab zamonlari 

qo‘shimchalari bilan to‘ldiring. 
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1.  Bir zamanlar annemi anla…………… . Bugünlerde çok iyi anlıyorum. 

2. Bu şehirde mi yaşıyorsunuz? Siz daha önce Ankara’da otur………………? 

3. Gördün mü? Araba neredeyse adama çarp……………. . 

4. Eve girdim, annem mutakta yemek yap……………. .5. Bugün 65. doğum 

günümü kutla……………                                                                                                            

6. Gençken bu doğum günümü hiç hayal et………………. . 

 

7-mashq. Berilgan gaplardagi bo‘sh o‘rinlarni hikoya murakkab zamonlari 

qo‘shimchalari bilan to‘ldiring. 

 

1. Sen üniversitedeyken futbol oyna………… ………….? 

2. Zehra’yı önceden parka annesi götür……………. ama şimdi kendi gidiyor.  

3. Aykut çocukken hiç et ye…………………, şimdi yiyor. 

4. Dedem eskiden sigara iç………………….., ama artk içmiyor. 

5. Üniversitedeyken her hafa sonu maça git…………….., şimdi zaman bulup 

gidemiyorlar. 

6. Siz gençken hiç yüksek sesle müzik dinle………… ………….? Şimdi niye 

gençlere anlayış göstermiyorsunuz? 

 

8-mashq. Berilgan gaplardagi bo‘sh o‘rinlarni hikoya murakkab zamonlari 

qo‘shimchalari bilan to‘ldiring. 

 

1. Eskiden buralara çok kar yağ………………., küresel ısınmanın etkisinden 

olsa gerek, artk yağmıyor. 

2. Öğrenci evimizde arkadaşlarla sabahlara kadar sohbet et…………. . 

3. Senin yerinde olsaydım, o teklifi kabul et…………… . 

4. Daha çok paramız olsaydı, o evi satn al………….. . 

5.Selim gençliğinde pop müzik din................... . 

6. Çocukken erken yatmak iste........................... 
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9-mashq. Berilgan gaplardagi bo‘sh o‘rinlarni hikoya murakkab zamonlari 

qo‘shimchalari bilan to‘ldiring. 

 

1. Sevim bize gel……….…….. ama sanırım unutu. 

2. Güya artk bize yalan söyle……………………. . 

3. Sınav için sabaha kadar çalış……….….. ama uykuya yenik düştüm. 

4. İşlerinden çok sıkılmışt, artk tatile çık……………………. . 

5. Mete bizi burada bekle……….. …………..? Neden hâlâ gelmemiş? 

6. Hiç parası kalmamış. Bu kadar alışveriş yap……………………. .7. Sinem 

bugün borcunu öde……….. …………..? Neden hâlâ getirmedi? 

8. Üniversiteyi bitirip başarılı bir doktor ol……….…….. ama maddi 

problemlerinden dolayı okulu bırakmak zorunda kaldi. 

 

 

10-mashq. Berilgan gaplardagibo‘sh o‘rinlarni hikoya murakkab zamonlari 

qo‘shimchalari bilan to‘ldiring. 

 

1. Hakan çocukluğunu küçük bir kasabada geçir……………… . 

2. Sen daha önce bir reklam filminde oyna…………… …………...? 

3. Sınavım çok kötü geçti ama üzgün değilim, zaten çalış…………… . 

4. Sevim bayram sabahı erkenden kalkıp hazırlan……………… . 

5. Emekli olana kadar yıllarca bu fabrikada çalış……………… . 

6. Tencere yanmış! Sen çıkarken ocağı söndür…………… ………...? 

7. Misafirler gelmeden önce bütün işlerimi bitir……………… . 

8. Neden bu kadar şaşırdın? Daha önce hiç sihirbaz gör……………...? 

 

11-mashq. Berilgan matndagi bo‘sh o‘rinlarni hikoya murakkab zamonlari 

qo‘shimchasi bilan to‘ldiring. 

 

İşte gene hiç sevmediği bir duruma düşmüştü! Bin kez söyle…………… kendi 
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kendine “Dolmuşa bindiğim zaman değil, inerken parayı ver…………… bundan 

sonra!” diye. Bundan önce bir değil, beş değil, belki de on, on beş, yirmi sefer hep 

aynı duruma düşmüş, şoförle takış…………… En temizi, dolmuştan ineceği yere 

gelince, inmeden önce parayı vermekt. Bir süre öyle yap…………… . Ama bu 

sefer, bu sonuncu sefer...Durak kalabalık…………… . Aynı anda birkaç kişi 

koş……………, o daçevik bir hareketle arabaya binmeyi başar…………… 

.Dolmuş 50 kuruş…………… ancak onun cebindeki en bozuk para iki buçukluktu. 

Öteki müşteriler verince o da onlara uymuş, iki buçukluğu uzat…………… . 

Şoför parayı almış, diğer yolcuların para üstlerini vermesine rağmen onunkini 

ver……………  . Belki de şoför bir müşteriyle konuşmaya dalmış, iki buçuğun 

üstünü unut…………… .Ne yapmalıydı şimdi? “Şoför efendi, iki buçuğun üstünü 

unut……………!” dese, şoför belki de, “Ne biliyorsun unutuğumu?” diye 

bozabil…………… . Bozmasa bile, dolmuş yolcuları şöyle bir bakarlar, içlerinden, 

“Amma da para canlısı ha!” diye düşünebil…………….. .Tam bu sırada solundaki 

yolcu inmek için şoföre seslen…………… . Araba dur……………, solundaki 

in…………… . Solundakinden boşalan yere kay………… . Şoför hâlâ onun iki 

buçukluğunun üstünü ver……………, yüzde yüz unut……………. Bir ara: “Şoför 

efendi, benim iki buçukluğun üstünü unut……………!” de……………, vazgeçti. 

Adam belki de şöyle de……………: “Ne iki buçukluğu?” Kan tepesine 

sıçra…………… . Sanki şoför gerçekten bu karşılığı vermiş gibi sinirleri 

geril………… . Birden gözü dikiz aynasına kay…………… . Şoför adamakıllı 

sıkıydı. Eğer takışırsa arabadan in……………, yakasına yapış……………, belki 

de iyice döv…………… . 

 

ÇOBAN KELOĞLAN MASALI 

 

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde Keloğlan ile annesi, babasının 

yaptığı çobanlıkla geçinirlermiş. Günlerden bir gün dağda koyunları otlatırken, 

babasının yolunu eşkiyalar keser. Birkaç koyun isterler. Keloğlan’ın babası da: 
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“Bu koyunlar bana emanet” der vermez. Eşkıyalar zorlayınca Keloğlan’ın 

babası karşı koyar. Bunun üzerine eşkiyalar, onu yakalayıp zindana atarlar, bütün 

koyunları da elinden alırlar. Çok geçmeden haber köye yayılır. Keloğlan’ın babası 

esir düşmüştür. Aradan günler geçmiş, ana oğulun geçimleri de zorlaşmış. 

Keloğlan, düşünmüş taşınmış köylüler yeni çoban da bulamayınca, köyün 

çobanlığını yapmaya karar vermiş. Köylülerin; 

“Sen yapamazsın, okuman gerek” diye ısrar etmelerine rağmen, annesinin de 

rızasını alarak çobanlığa başlamış. Meğer Keloğlan’ın amacı babasını o eşkıyaların 

elinden kurtarmakmış. Sabah erkenden köyün koyunlarını alıp düşmüş yollara. Bir 

dağın eteklerine gelmiş. Dağın kenarından da dere geçiyormuş. Koyunlar başlamış 

dereden su içmeye. Keloğlan çok yorgunmuş, kendi kendine: “Şu ağacın 

gölgesinde biraz dinleneyim,” demiş. 

Ağacın altına uzanmasıyla yorgunluktan uyuması bir olmuş. Bu arada 

koyunlar da susuzluklarını giderdikten sonra başlamışlar otlanmaya. Karınlarını 

doyurduktan sonra etrafa yayılmışlar. Aradan uzunca bir zaman geçmiş… Derken 

akşam olmuş. Köylüler koyunların gelmediğini görünce telaşlanmışlar. 

“Biz ne halt ettik, küçük yaştaki bir çocuğa bu kadar koyunu teslim ettik … 

inşallah başına bir iş gelmez!..” demişler. Gene de içleri rahat etmemiş ve Keloğlan 

ile koyunları aramaya çıkmışlar. Bu arada Keloğlan, uykusundan büyük bir gürültü 

duyarak uyanmış. Birde ne görsün! Eşkıyalar etrafta otlayan koyunları 

topluyorlar… Keloğlan: “Hey! Ağalar ne yapıyorsunuz? Onlar benim sürüm… 

Bana emanet!..” diye bağırmış. Eşkıyalar: 

“Geçen yılda biri aynen senin gibi dedi, şimdi güneş yüzü görmeyen kara 

zindanda yatıyor!..” diye karşılık vermişler. Keloğlan, bu eşkiyaların, babasını 

tutsak eden eşkiyalar olduğunu anlamış. Hemen kurnazca plan kurmaya başlamış. 

Eşkiyalar, Keloğlan’a yaklaşmış: 

“Sen şimdi bu koyunları bize vermiyor musun?” demişler. Keloğlan: 

“Ağalar, ne haddime! Yeter ki beni bırakın. Hatta biraz beklerseniz size bir 

sürü daha getiririm!..” demiş. Bunun üzerine eşkiyalar: 
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“Canından olmak istemiyorsan çabuk gel!” demişler. Keloğlan, eşkıyaları 

kandırdığına sevinerek köyün yolunu tutmuş. Amacı, köylüleri getirip eşkiyaları 

yakalatarak babasını kurtarmakmış. Bir süre yol aldıktan sonra kendisini aramaya 

çıkan köylülerle karşılaşmış. Heyecanla olanları anlatmış. Köylüler hemen 

Keloğlan’la birlikte sürünün olduğu yere gitmişler. 

Gizlice eşkiyalara yaklaşmışlar ve birden üzerlerine atılarak eşkıyaları 

kıskıvrak yakalamışlar. Keloğlan’ın babasının bulunduğu zindanın yerini öğrenip 

Keloğlan’ın babasını kurtarmışlar. Keloğlan sevinciyle köylülere: “Babamı 

eşkıyalardan kurtardık … Ben artık çobanlık yapmayacağım. Okuluma devam 

edeceğim.” demiş. Sonra da babasıyla evine giderek mutlu bir hayat sürmüşler. 

 

Yangi so‘zlar: 

eşkiya - qaroqchi 

yakalamak – tutmoq, qo‘lga olmoq 

geçim - yashash 

ısrar etmek – turib olmoq 

gölge - soya 

halt etmek – xato qilish 

kurnazca - ayyorona 

canından olmak – jonidan ayrilish 

gizlice - yashirincha 

kıskıvrak - chambarchas 

 

FİTNECİ ASLAN 

 

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, memleketin birinde güçlü bir 

arslan yaşarmış. Günlerden bir gün arslan ava çıkmış. Derken, yemyeşil çayırda 

otlayan üç iri öküz görmüş. Ağzının suyu akmış. Akmış akmasına ama; "Ben 

bunlara saldırırsam, yalnızca birine saldırabilirim. Diğerleri ise beni aralarına alıp, 
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boynuzlarıyla öldürürler." diye düşünmüş. Birden aklına 'Böl, parçala, yut' taktiği 

gelmiş. 

Öküzlerin yanına gitmiş. Her birine: "Diğer öküzler seni çok kıskanıyorlar 

ve senden nefret ediyorlar. Ellerinden gelse, seni bir kaşık suda boğacaklar. Hem 

bu otlak üç öküze yetmez. Bu yüzden yalnız sen kalırsan, bu otlaklar sana bir ömür 

yeter." diye üçünün aralarına fitne sokmuş. 

Üç öküz böylece birbirlerinden ayrılmışlar. Kaplan da öküzleri yalnız 

bulunca, her birini kendine yem yapmış. Öküzler, birbirlerinden ayrılmanın 

cezasını canlarıyla ödemiş. 

 

Yangi so‘zlar: 

çayır - yaylov 

öküz – ho‘kiz 

saldırmak – hujum qilmoq 

boynuz - shox 

kıskanmak – qizg‘anmoq, rashk qilmoq 

fitne sokmak – fitna uydirish 

 

Matnni turk tiliga tarjima qiling. 

 

SEVIMLI KITOBIM 

 

Mashhurlardan biri „O‘zimdagi barcha yaxshi xislatlar uchun kitobdan 

minnatdorman”,- degan ekan.  

Men ham kitob o‘qishni yaxshi ko‘raman. Tarixiy romanlarni o‘qish menga 

yoqadi. Ulardan buyuk shaxslar hayoti haqida bilib olaman. 

Men o‘zbek tilini yaxshi bilaman. Shuning uchun o‘zbek tilida ham kitoblar 

o‘qiyman. Hozir men Pirimqul Qodirovning „Yulduzli tunlar” romanini 

o‘qiyapman. Bu kitob menga juda yoqdi. Unda shoh va shoir Zahiriddin 

Muhammad Bobur hayoti va faoliyati ancha keng yoritib berilgan. Menga, 
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ayniqsa, uning sadoqatli va irodali ekani yoqdi. Vatanni sevishni undan o‘rganish 

kerak. Kitobni qo‘limga olsam, hamma narsani unutaman. Uni qo‘ldan qo‘ygim 

kelmaydi. Chunki u juda chiroyli yozilgan. Uning davomi ham bor – „ Avlodlar 

dovoni”. Men bu kitobni ham, albatta, o‘qib chiqaman. 

 

 

11-§.Rivoyat murakkab zamon shakli– 

Rivayet Bileşik  Zamanları 

 

Fe’llarning rivoyat murakkab zamon shakli i-mek fe’lining uzoq o‘tgan 

zamoni qo‘shimchasi(–imiş > imiş)vositasida yasalgan murakkab tuslanish 

ko‘rinishidir: bilir-miş-im, bilmiş-miş, bilse-y-miş-iz  kabi.  

Yaqin o‘tgan zamon fe’llaridan rivoyat murakkab zamon shakli yasalmaydi, 

shuningdek, uning buyruq mayli shakli ham yo‘q. Qolgan barcha fe’l zamon 

shakllarining rivoyati mavjuddir. Bu tuslanishda i-mek fe’lining qo‘shimchasi 

o‘tgan zamonning hikoyasini ifodalab keladi.  

Turk tilida rivoyat murakkab zamon shakllari quyidagilar: 

 

1.Hozirgi zamonning rivoyati (şimdiki zamanın rivayeti). 

2.Uzoq o‘tgan zamonning rivoyati (belirsiz geçmiş zamanın rivayeti). 

3.Hozirgi-kelasi zamonning rivoyati (geniş zamanın rivayeti). 

4.Kelasi zamonning rivoyati (gelecek zamanın rivayeti). 

5. Keraklilik maylining rivoyati (gereklilik kipinin rivayeti). 

6. Istak maylining rivoyati   (istek kipinin rivayeti). 

7. Shart maylining rivoyati  (dilek-şart kipinin rivayeti). 

 

Hozirgi zamonning rivoyati  (şimdiki zamanın rivayeti) 

Hozirgi zamonning rivoyati shakli hozirgi zamon qo‘shimchasi bo‘lgan –

iyor  va –miş uzoq o‘tgan zamon qo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil bo‘ladi:  

bil-i-yor-um   -    bil-i-yor-muş-um;  
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oku-yor-um    -   oku-yor-muş-um   

 

                 vermek                               vermemek 

ver-i-yor-muş-um 

ver-i-yor-muş-sun 

ver-i-yor-muş 

ver-i-yor-muş-uz 

ver-i-yor-muş-sunuz 

ver-i-yor-lar-miş 

ver-mi-yor-muş-um 

ver-mi-yor-muş-sun 

ver-mi-yor-muş 

ver-mi-yor-muş-uz 

ver-mi-yor-muş-

sunuz 

ver-mi-yor-lar-miş 

 

Hozirgi zamonning rivoyatining so‘roq shakli quyidagicha yasaladi:  

Bil-i-yormu-y- muşum?    -   bil-mi-yormu-y- muşum?  

Oku-yor mu-y- muşum?    -    okumu-yormu-y- muşum? 

 

Uzoqo‘tgan zamonning rivoyatı  (belirsiz geçmiş zamanın rivayeti) 

Uzoqo‘tgan zamonning rivoyati fe’l negizining –mışuzoqo‘tgan zamon 

qo‘shimchasi olgan shakliga –mış  uzoq o‘tgan zamon qo‘shimchasi qo‘shilishidan 

hosil bo‘ladi:     

sev-miş-im  -  sev-miş-miş-im;    

oku-muş-m  -  oku-muş-muş-um   

 

                gelmek                               gelmemek 

gel- miş-miş-im 

gel- miş -miş-sin 

gel- miş -miş 

gel- miş -miş-iz 

gel- miş -miş-siniz 

gel- miş -miş-ler 

gelme- miş-miş-im 

gelme- miş-miş-sin 

gelme- miş-miş 

gelme- miş-miş-iz 

gelme- miş-miş-siniz 

gelme- miş-miş-ler 
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Uzoq o‘tgan zamon rivoyatining so‘roq shakli quyidagicha yasaladi:   

sev- miş miymişim?   -     sevme-di – miş miymişim?    

oku--muş muymuşum?    -    okuma-mış mıymışım? 

 

Hozirgi-kelasi zamonning rivoyati  (geniş zamanın rivayeti) 

Hozirgi kelasi zamonning rivoyati fe’l negizining –r (-ir) hozirgi-kelasi 

zamon qo‘shimchasi olgan shakliga –miş  uzoq o‘tgan zamon qo‘shimchasining 

qo‘shilishidan hosil bo‘ladi:   

sev–er –im   -   sev–er – miş -im  

oku-r- um    -   oku-maz- mış -ım 

Hozirgi kelasi zamon rivoyati shakli singarmonizm qoidasiga bo‘ysunadi:   

sev –er – miş-im,  bak- ar -mişim, bil– ir -mişim, oku– r –muşum, gör– ür –müşüm 

. 

 

                gitmek                               gitmemek 

gid-er-miş-im 

gid-er-miş-sin 

gid-er-miş 

gid-er-miş-iz 

gid-er-miş-siniz 

gid-er-miş-ler 

(gid-er-ler-miş) 

git-mez-miş-im 

git-mez-miş-sin 

git-mez-miş 

git-mez-miş-iz 

git-mez-miş-siniz 

git-mez-miş-ler 

(git-mez-ler-miş) 

 

Hozirgi kelasi zamon rivoyatining so‘roq shakli quyidagicha yasaladi:    

sever miymişim?    -       sevmezmiş miymişim? 

oku-r muymuşum?    -   oku-mazmıymışım? 

 

Kelasi zamonning rivoyati (gelecek zamanın rivayeti) 
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Kelasi zamonning rivoyati fe’l negizining –ecek  kelasi zamon qo‘shimchasi 

olgan shakliga –miş  uzoq o‘tgan zamon qo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil 

bo‘ladi:   

sev–ecek   -    sev–ecek – miş    

oku-y-acak    -   okuma-y -acak-mış. 

Kelasi zamonning rivoyati shakli turkiy singarmonizm qoidasiga 

bo‘ysunadi:   sev –ecek –miş-im,  bak- acak–mış-ım. 

                bilmek                                 bilmemek                                       

bil-ecek-miş-im 

bil-ecek-miş-sin 

bil-ecek-miş 

bil-ecek-miş-iz 

bil-ecek-miş-siniz 

bil-ecek-miş-ler 

(bil-ecek-ler-miş) 

bilme-y-ecek-miş-im 

bilme-y-ecek-miş-sin 

bilme-y-ecek-miş 

bilme-y-ecek-miş-iz 

bilme-y-ecek-miş-siniz 

bilme-y-ecek-miş-ler 

(bilme-y-ecek-ler-miş) 

 

Kelasi zamon rivoyatining so‘roq shakli quyidagicha yasaladi:  

Sev-ecek miymişim?    -     sevme-y-ecek miymişim?    

oku-y-acak mıymışım?    -   okuma-y-acak mıymışım?    

 

Keraklilik maylining rivoyati (gereklilik kipinin rivayeti) 

Keraklilik maylining rivoyatife’l negizining –malıkeraklilik maylining  

qo‘shimchasini olgan shakliga –mışqo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil bo‘ladi:     

sev–meli   -    sev–meli–y-miş;     

sev–me –meli   - sev–me –meli –y-miş. 

Keraklilik maylining rivoyatishakli singarmonizm qoidasiga bo‘ysunadi:   

Sev –meli-y–miş -m,  bak- malı –y -mış -m. 

 

                silmek                              silmemek 
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sil-meli-y- miş -m 

sil-meli-y- miş -sin 

sil-meli-y- miş 

sil-meli-y- miş -iz 

sil-meli-y- miş -siniz 

sil-meli-y- miş -ler 

sil-me-meli-y- miş -m 

sil-me-meli-y- miş -sin 

sil-me-meli-y- miş 

sil-me-meli-y- miş -iz 

sil-me-meli-y- miş -siniz 

sil-me-meli-y- miş -ler 

 

Keraklilik maylining so‘roq shakli quyidagicha yasaladi:  

sev-meli mi-y-miş-im?     -     sevme-meli mi-y-miş-im? 

oku-malımı-y-mış-im?   -   okuma-malımı-y-mış-ım?. 

 

Istak maylining rivoyati (istek kipinin rivayeti) 

Istak maylining rivoyatife’l negizining –(y)aıstak maylining  qo‘shimchasini 

olgan shakliga –mışqo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil bo‘ladi:     

sev–e   -    sev–e–y-miş;     

sev–me –ye    -  sev–me –ye –y-miş. 

Istak maylining rivoyatishakli singarmonizm qoidasiga bo‘ysunadi:   Sev –e-

y–miş-im,  bak- a –y -mış-ım  . 

                silmek                              silmemek 

sil-e-y- miş-im 

sil-e-y- miş-sin 

sil-e-y- miş 

sil-e-y- miş-iz 

sil-e-y- miş-siniz 

sil-e-y- miş-ler 

sil-me-ye-y-miş -im 

sil-me-ye-y-miş -sin 

sil-me-ye-y-miş 

sil-me-ye-y-miş-iz 

sil-me-ye-y-miş-siniz 

sil-me-ye-y-miş-ler 

 

Istakmayliningrivoyatining so‘roq shakli quyidagicha yasaladi:  

sev-e mi-y-miş-im?     -     sevme-ye mi-y-miş -im?    

oku-ya mı-y-mış -ım?   -   okuma-ya mı-y-mış -ım? 
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Shart maylining rivoyati (dilek-şart kipinin rivayeti) 

Shart maylining rivoyatife’l negizining –sashart maylining  qo‘shimchasini 

olgan shakliga –mışqo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil bo‘ladi:     

sev–se   -    sev–se–y-miş;     

sev–me –se    -  sev–me –se –y-miş 

Shart maylining rivoyatishakli singarmonizm qoidasiga bo‘ysunadi:   Sev –

se-y–miş-im,  bak- sa –y -miş-ım     

 

                silmek                              silmemek 

sil-se-y- miş-ım 

sil-se-y-miş -sin 

sil-se-y- miş 

sil-se-y- miş-iz 

sil-se-y- miş-siniz 

sil-se-y- miş-ler 

sil-me-se-y- miş-ım 

sil-me-se-y- miş -sin 

sil-me-se-y- miş 

sil-me-se-y- miş-iz 

sil-me-se-y- miş-siniz 

sil-me-se-y- miş-ler 

 

Shartmayliningrivoyatining so‘roq shakli quyidagicha yasaladi:  

sev-se mi-y-miş-im?     -     sevme-se mi-y-miş-im? 

oku-sa mı-y-mış- ım?   -   okuma-sa mı-y- mış -ım? 

 

1-mashq. Quyidagi bo‘sh o‘rinlarni rivoyat murakkab zamonlari 

qo‘shimchalari bilan to‘ldiring.  

 

1. Bir daha benimle konuşmak iste……………….., doğru mu?  

2. Sanki o her şeyi çok iyi bil……………….. gibi bana akıl veriyor.  

3.Haberlerde dinledim, bundan sonraki iki gün yağmur beklen…….. .  

4. O, kursa gelmeden önce hiç Türkçe bil………………... . 

 5. Tezin için aradığın dergi artık yayınlan………………..?  

 

2-mashq. Quyidagi so‘zlardan mosini ko‘rsating. 
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1. Duyduğuma göre eskiden yazlar bu kadar sıcak olmuyordu / olmuyormuş; 

biz ne kadar şanssızız.  

2. Dün yolda gördüğü kaza gözlerinin önünden gitmiyordu / gitmiyormuş; 

bu nedenle morali bozukmuş.  

3. Gözleri eskisi gibi iyi görmüyordu / görmüyormuş; bu yüzden yolladığın 

mektubu okuyamamış.  

4. Ne zamandır İstanbul’a gelmiyorduk / gelmiyormuşuz; ne iyi oldu da 

geldik.  

5. Yıllardır halamı görmüyordum / görmüyormuşum; gördüğüme çok 

sevindim. 

 

3-mashq. Quyidagi so‘zlardan mosini   ko‘rsating. 

1. Annemin söylediğine göre çocukken ne zaman yalan söylesem hemen 

ağlamaya başlardım / başlarmışım. 

 2. Babam da gençliğinde çok güzel yazı yazardı / yazarmış; sanırım yazma 

yeteneğim ondan bana geçmiş.  

3. Bu üniversiteyi bir kazanırdım / kazanırmışım, değmeyin o zaman 

keyfime.  

4. Eskiden çok güzel yemekler yapardım / yaparmışım; şimdi yapmaya 

yapmaya unuttum.  

5. Ne zaman İstanbul’a gelsem mutlaka Kanlıca’ya yoğurt yemeye giderdim 

/ gidermişim. 

 

4-mashq. Fe’lning murakkab zamon shakllaridan foydalanib eng yaqin 

kishingizga maktub yozing.  

 

5-mashq. Quyidagi bo‘sh o‘rinlarni rivoyat murakkab zamonlari 

qo‘shimchalari bilan to‘ldiring.  
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1. Bir daha benimle konuşmak iste……………….., doğru mu? 

2. Sanki o her şeyi çok iyi bil……………….. gibi bana akıl veriyor. 

3. Haberlerde dinledim, bundan sonraki iki gün yağmur beklen…….. . 

4. O, kursa gelmeden önce hiç Türkçe bil………………... . 

5. Tezin için aradığın dergi artk yayınlan………………..? 

 

6-mashq. Quyidagi gaplarda to‘g‘ri javoblarning tagiga chizing.  

 

1. Duyduğuma göre eskiden yazlar bu kadar sıcak olmuyordu / olmuyormuş; biz 

ne kadar şanssızız. 

2. Dün yolda gördüğü kaza gözlerinin önünden gitmiyordu / gitmiyormuş; bu 

nedenle morali bozukmuş. 

3. Gözleri eskisi gibi iyi görmüyordu / görmüyormuş; bu yüzden yolladığın 

mektubu okuyamamış. 

4. Ne zamandır İstanbul’a gelmiyorduk / gelmiyormuşuz; ne iyi oldu da geldik.  

5. Yıllardır halamı görmüyordum / görmüyormuşum; gördüğüme çok sevindim. 

 

7-mashq. Quyidagi bo‘sh o‘rinlarni rivoyat murakkab zamonlari 

qo‘shimchalari bilan to‘ldiring.  

 

1. Bir zamanlar uzak ülkelerin birinde güzel bir prenses yaş………... . 

2. Çocukken ne zaman yağmur yağsa uyumak için annemlerin yanına git….. . 

3. Eskiden insanlar açık hava sinemalarına git……………….. . Şimdilerde 

kimsenin gitğini görmedim. 

4. Öğretmene sordun mu, okul bilgisayarları şifre olmadan kullanıl…..? 

5. Televizyon, bilgisayar gibi cihazlar yokken insanlar nasıl zaman 

geçir………………..? 

 

8-mashq. Quyidagi gaplarda to‘g‘ri javoblarning tagiga chizing.  
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1. Annemin söylediğine göre çocukken ne zaman yalan söylesem hemen 

ağlamaya başlardım / başlarmışım. 

2. Babam da gençliğinde çok güzel yazı yazardı / yazarmış; sanırım yazma 

yeteneğim ondan bana geçmiş. 

3. Eskiden çok güzel yemekler yapardım / yaparmışım; şimdi yapmaya yapmaya 

unutum. 

4. Ne zaman İstanbul’a gelsem mutlaka Kanlıca’ya yoğurt yemeye giderdim / 

gidermişim. 

 

9-mashq. Quyidagi bo‘sh o‘rinlarni rivoyat murakkab zamonlari 

qo‘shimchalari bilan to‘ldiring.  

 

1. Ah! Bir soruyu daha doğru yapabilseydin, istediğin bölümü kazan…. 

2. Anlamadım, üniversite sınavına gir…? Ne yap……………….. peki? 

3. Babam şu an bizimle birlikte yazlığa gel… , hafta sonu gel……….. . 

4. Başvuru ücretini zamanında yatırmayanlar üniversiteye kayıt yaptır...? 

5. Bu yıl da okulda kitap fuarı düzenlen………………..? 

6. Duyduğuma göre yeni bir araba al………... .Şimdiden hayırlı olsun. 

7. Duydun mu? Bundan sonra derslerde hiçbir şekilde İngilizce konuşul……….. . 

8. Dün akşamki maç çok heyecanlıymış, hatta az daha maçı kaybet…. . 

9. Söylediğine göre, üniversiteyi bitirdikten sonra çalışmak için yurt dışına 

git………………... . 

10. Yoksa raporu zamanında bitir………………..? Müdür çok kızacak. 

 

10-mashq. Quyidagi gaplarda to‘g‘ri javobning tagiga chizing.  

 

1. Kardeşim aradı, yarın iş gezisine gidecekti / gidecekmiş. 

2. Anne, kardeşimi aradın mı? Dün akşam iş gezisine gidecekti / gidecekmiş; acaba 

gitti mi? 

3. Doktorun söylediğine göre bundan sonra diyet yapacaktım / yapacakmışım. 



 97 

4. Doktora söz verdiğim gibi diyet yapacaktım / yapacakmışım; ama yapamadım. 

5. Yarın onunla konsere katılacaktım / katılacakmışım; söz vermişim ama hiç 

farkında değilim. 

6. Dün onunla konsere katılacaktım / katılacakmışım; ama unutmuşum. 

 

11-mashq. Quyidagi bo‘sh o‘rinlarni rivoyat murakkab zamonlari 

qo‘shimchalari bilan to‘ldiring . 

  

1. Bu akşam yemeğe gelmeyeceğini söyle…………………; ancak ben hiç 

hatırlamıyorum. 

2. Bunca senedir çok iyilik yap………………… da ben değerini bilmiyor muşum. 

3. Dün akşam evdeymiş, hiçbir yere git………………… ama Ayşegül onu 

Taksim’de gördüğünü söylüyor. 

4. Onu aramamı bekle…………………? Hay Allah; ben tatilde diye onu rahatsız 

etmemek istemiştm. 

5. Sözde bugün toplantıda olduğunu duy………………… ve o yüzden gelmemiş. 

 

12-mashq. Quyidagi gaplarda to‘g‘ri javobning tagiga chizing.  

 

1. Aileme göre, bu başarısız sonucu hak etmişim çünkü hiç çalışmamıştm / 

çalışmamışmışım. 

2. Allah Allah, bu konuyu daha önce onunla konuşmuş muyduk? / konuşmuş 

muymuşuz?; eğer öyleyse ben tamamen 

unutmuşum. 

3. Hatrlıyor musun geçen bayram lunaparka gitmiştk / gitmişmişiz; ne kadar da 

eğlenmiştk. 

4. Hayatmda bir kere motosiklet kullanmıştm / kullanmışmışım ve nasıl 

korktuğumu iyi hatrlıyorum. 

5. Neden beni bu kadar üzüyor? Ben onu hiç sevmemiş miydim? / sevmemiş 

miymişim? 
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KÖPEK YAVRUSU 

 

Şehrin ana caddesindeki kuyumcu dükkânlarından birinin kaldırımı önünde 

bir köpek yavrusu ön ayakları üzerine uzanmış, acı acı sızlanıyor, arada başını iki 

yana çevirip etrafını alan mahalle çocuklarına bakıyordu. 

Köpek yavrusunun iki art ayağını az evvel, demir tekerlekli bir yük arabası 

ezmişti. Şimdi mafsallardan aşağısı pestile dönmüş, ayaklar yalnız bir deriye bağlı, 

sarkıyor, ezikten boyuna kan sızıyordu. Arada boynunu büküyor, sesini 

yükselterek bir şeyler anlatmak istiyor, sesi ağırlaşıyor, yükseliyor, sonra 

yavaşçacık tükeniyordu. 

Etrafını alan mahalle çocuklarıysa yaramaz ve haşindiler... Bunlardan Tatar'a 

benzeyen, basık burunlu birinin elinde bir değnek vardı. Şakıldaklı entarisinin 

parçalanmış sırtından eti görünüyordu. Yanında, paslı bir çember tutan çok zayıf 

oğlana: 

–Ağlıyor ha! dedi. 

Çok zayıf oğlan başını salladı. 

–Heye... Ver hele lan... 

Tatara benzeyen oğlanın elinden sopayı aldı. 

Çok zayıf oğlan cevap vermedi. 

Çektiği acıyı İNSAN'lara bir türlü anlatamayan köpek yavrusunun ezilmiş, 

kanlı etine dürttü. Köpek yavrusunun vücudu birden müthiş bir sarsıntı geçirdi ve 

acı acı bağırdı. Başta zayıf oğlan, bütün çocuklar bir zafer çığlığı attılar. 

–Bi daha dürt hele lan! 

Değnek tekrar dürtüldü, sonra tekrar, tekrar... Köpek yavrusu her seferde de 

öyle müthiş, öyle ondan beklenilmeyen sesler çıkardı ki, sanki bütün kudretini bu 

olağanüstü gayretlerle kaybetti ve tükendi gitti... Köpeğin çaresiz bir teslimlikle 

yan yatan, gözler kapalı, elleri düşmüş, acı duyan fakat artık inlemeye mecali kal-

mayan sükûtu evvela çocukların, sonra onları çevreleyen büyük, daha daha 

büyüklerin neşesini kaçırdı. 
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Tatar'a benzeyen oğlan: 

–Vay vay, dedi, bağırmıyor be! Kırpık bıyıklı biri: 

–Ayağınla bas da bak! dedi. 

Kısa, lâcivert pantolonunun kıçı iri siyah bir bezle yamalı, yandan biri 

kargaya benzeyen, kesik benizli bir başka oğlan, ayağında taşıdığı babasının battal, 

sarı kunduralarının topuğuyla köpek yavrusunun ezilmiş iki arka ayağına bastı. 

Bayılmış, daha doğrusu ölmüşe benzeyen köpek yavrusu, ondan beklenmeyen yep-

yeni bir hamleyle şahlanarak öyle vahşî bir ses çıkardı ki... 

Köpeğin etrafında ilk halkayı çeviren çocuklar, onları çeviren büyükler, daha 

büyükler birden ürktüler. Sonra köpek yavrusunun iki ön ayağı arasına sakladığı 

başıyla tepeüstü, acayip devrilişini görünce korkacak bir şey olmadığını anlayarak, 

tekrar toplandılar ve neşeli çığlıklar yükseldi. 

Seyirci büyüklerden biri: 

– Ulan eferim be! dedi. 

“Eferim”i kazanan karga suratlı oğlan yumruklarını göğsüne vurarak, 

gururla: 

–Alooooooş! dedi. Nasıl? 

Bütün çocuklar karga yüzlü oğlana kıskançlıkla baktılar.Daha yeni bir şeyler 

bulup, kendileri de eferim'i kazanmak için arandılar. 

Köpek yavrusunun ölümü yaklaşıyordu. Tatar'a benzeyen, yassı burunlu 

oğlanın ela gözleri, birden sarı sarı parladı.. Karşı kaldırımın önünde sökülmüş bir 

parke taşı duruyordu. Koştu, taşı yerinden zorla kaldırarak köpek yavrusuna doğru 

geliyordu ki, “Hammal Memet Bey” neredense zuhur etti. Tatar'a benzeyen 

oğlanın niyetini anlayarak onu kolundan yakaladı: 

–Hele ha, hele ha... Yazık... 

Tatar'a benzeyen oğlan muvazenesini kaybetti, parke taşı da yere düştü. 

Oğlan bunu bir yenilgi saydığı için, müthiş hırslanarak dikildi: 

–Sana ne? Oğlun mu da karışıyon? 

Herkes kahkahalarla güldü. Oğlan sunardı: 

–Atarım, atarım.... Senin babanın iti değil ya! 
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“Hammal Memet Bey”; 

–Yazık oğlum, günah... diyecek oldu. Fakat yassı burunlu oğlan yum-       

ruklarını beline dayamış “Hammal Memet Bey”e öyle bir azametle bakıyordu ki... 

Sen bir hammal adamsın, dedi get yükünü taşı... Senden akılalacak deelük a! 

Herkes kasıklarını bastıra bastıra gülüyordu. 

Bacağı kadar bir oğlanın karşısında, kulaklarına geçmiş soluk kurşuni fötrü, 

paçaları diz kapaklarına kadar çemirli kara donu, yalın ayaklarıyla “Hammal 

Memet Bey”i bir soytarıya benzeten karnı tok bezirganlar, öteki çocukları da 

kışkırtmaya başladılar. Derken iş azıttı... Ehey'ler, zort'lar, karpuz kabukları ve 

avuç avuç toza tutulan “Hammal Mehmet Bey” şaşkına çevrildi. Sağa sola saldırır-

ken kafasına bir taş, geri dönüyor dönerken beraber alnına koca bir karpuz kabuğu 

yiyerek sersemliyordu. 

Etraf gittikçe kalabalıklaşıyordu. Güneşin altında boyuna çoğa lan bir 

kalabalık sesli sesli gülüyor, daha çok gülebilmek için kendilerini zorlu-yorlardı. 

Bir ara, karga yüzlü oğlanın kuru bileği “Mehmet Bey”in eline geçti. Öteki 

çocukların “Ana avrat” küfürleri arasında, dönmüş gözleri, gerilmiş sinirleriyle, 

çocuğu tokatlamaya başladı. Çocuğun avaz avaz haykırışı, etrafın yaygarası 

üzerine bir polisle iki bekçi koşarak geldiler. Esnafın da işbirliğiyle karga yüzlü 

oğlan “Hammal Memet Bey”in elinden kurtarıldı ve “Bir çocuğu cadde orasında 

tokatlamak suçlusu” adam, karakola sevk edildi. 

Köpek yavrusuna gelince... O kendinden geçmişti. Küçücük başı, iki ön 

ayağı üstüne düşmüş, kenarlarında yaşlar kurumuş, yumuk gözleriyle sessiz 

yatıyor, arada ağzı açılıyor, fakat hiçbir ses çıkmadan kapanıyordu. 

Az sonra ihtiyar çöpçü, güneşin altında büsbütün kurumuşa benzeyen ve 

dünyasından memnun olmadığını belli eden bezgin haliyle, hayvanın başını 

çekerek geldi. Arabayı köpek yavrusunun yanında durdurdu. Alışkın bir kürek 

hareketiyle köpek yavrusunu yerden aldı, arabaya attı, sona gene hep o bezgin, 

tatsız, kupkuru haliyle ve hayvanının başını çekerek uzaklaştı. 

Orhan Kemal 
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Savol va topshiriqlar 

 

I. Matnni o‘qing va o‘zbek tiliga tarjima qiling. 

II. Matndan ravishdoshlarni toping, ularni turiga qarab ajratib yozing. 

III. Matn mazmunini gapirib bering. 

 

 

 

 

 

 

HAYATA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI 

 

Amerika'da bir adam lotodan bir milyon dolar kazanıyor, arabasında 

giderken bir bayan kızının çok ağır, ölümcül bir hastalığa yakalandığını ve 

beşyüzbin dolar bulamazsa yarın kızının öleceğini söylüyor. 

Adam hiç düşünmeden parasının beşyüzbin dolarını veriyor. 

Ertesi gün bu olaya şahit olan biri, adama o parayı verdiği bayanın bir 

dolandırıcı olduğunu ve onu kandırdığını söylüyor. (adam gerçekten de 

kandırılmış) 

Bu konuşmanın sonunda adam sadece gülüyor. Bu duruma barmen oldukça 

şaşırıyor.     

-Nasıl olur, kadın seni kandırdı hiç mi üzülmedin? 

Barmenin aldığı cevap ilginçtir: 

-Benim sevincim yarın ölecek bir kızın olmaması! 

 

Yangi so‘zlar: 

kazanmak - yutmoq 

ölümcül – o‘lim bilan tugovchi, bedavo 

hastalığa yakalanmak – kasallikka chalinmoq 
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şahit - guvoh 

dolandırıcı – yolg‘onchi 

 

YOLUMUZDAKİ ENGELLER 

 

Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya 

koydurmuş, kendisi de pencereye oturmuştu. 

Bakalım neler olacaktı? Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, 

saray görevlileri birer birer geldiler, sabahtan öğlene kadar. Hepsi kayanın 

etrafından dolaşıp saraya girdiler. Pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirdi. Halkından 

bu kadar vergi alıyor, ama yolları temiz tutamıyordu. 

Sonunda bir köylü çıkageldi. Saraya meyve ve sebze getiriyordu. Sır-tındaki 

küfeyi yere indirdi, iki eli ile kayaya sarıldı ve ıkına sıkına itmeye başladı. 

Sonunda kan ter içinde kaldı ama, kayayı da yolun kenarına çekti. 

Tam küfesini yeniden sırtına almak üzereydi ki, kayanın eski yerinde bir 

kesenin durduğunu gördü. Açtı... Kese altın doluydu. Bir de kralın notu vardı 

içinde... "Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir" diyordu kral.  

Köylü, bugün dahi pek çoğumuzun farkında olmadığı bir ders almıştı. 

"Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır .."  

 

Yangi so‘zlar: 

engel – to‘siq 

tüccar - savdogar 

dolaşmak - aylanmoq 

eleştirmek – tanqid qilmoq 

vergi - soliq 

küfe - savat 

indirmek - tushirish 

kan ter içinde kalmak- mashaqqat chekmoq, qora terga botish 

firsat - fursat 
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12-§.Shart murakkab zamon shakli -Şart Birleşik Zamanları 

 

Fe’lning shart murakkab zamon shakli degani i-mek fe’lining shart mayli 

qo‘shimchasi vositasida yasalgan murakkab tuslanish shaklidir: içiyor-sa-nız, 

beklemiş-sek, gördü-y-müş-se, gelecekler-se  kabi.  Bu tuslanishda i-mek fe’lining 

qo‘shimchasi shartni ifodalaydi va shart qo‘shimchasi deb ataladi.  

Buyruq, shart va istak mayllari shakllarining shart murakkab zamon shakli 

mavjud emas. Qolgan barcha xabar mayli shakllarining shart murakkab zamon 

shakllari mavjud.  

Shart murakkab zamon shakli 6 xil ko‘rinishga ega: 

1.Hozirgi zamonning sharti (şimdiki zamanın şartı): 

gel-iyor-sa-m–kelayotgan bo‘lsam. 

2.Yaqin o‘tgan zamonning sharti(belirli geçmiş zamanın şartı: 

gel-di-y-se-m –kelgan bo‘lsam. 

3.Uzoq o‘tgan zamonning sharti (belirsiz geçmiş zamanın şartı) :  gel-miş-

se-m–kelgan bo‘lsam. 

4.Hozirgi-kelasi zamonning sharti (geniş zamanın şartı): 

gel-ir-se-m-keladigan bo‘lsam. 

5.Kelasi zamonning sharti  (gelecek zamanın şartı): 

gel-ecek-se-m-kelmoqchi bo‘lsam. 

6.Keraklilik maylining sharti (gereklilik kipinin şartı): 

gel-meli-y-se-m-kelishim kerak bo‘lsa. 

Fe’lning shart murakkab zamon shakli shaxs-son qo‘shimchalari olib 

tuslanadi. Faqat bu zamonlar so‘roq shaklda ishlatilmaydi. 

 

Hozirgi zamonning sharti (şimdiki zamanın şartı). 

Hozirgi zamonning sharti  fe’l negizining –iyorhozirgi zamon  

qo‘shimchasini olgan shakliga  –sa qo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil bo‘ladi:    

                        yapmak                    yapmamak 
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yapıyorsam 

yapıyorsan 

yapıyorsa 

yapıyorsak 

yapıyorsanız 

yapıyorsalar 

(yapıyorlarsa) 

yapmıyorsam 

yapmıyorsan 

yapmıyorsa 

yapmıyorsak 

yapmıyorsanız 

yapmıyorsalar 

(yapmıyorlarsa) 

 

Yaqin o‘tgan zamonning sharti (belirli geçmiş zamanın şartı) 

Yaqin o‘tgan zamonning sharti fe’l negizining –diyaqin o‘tgan zamon 

qo‘shimchasini olgan shakliga  –sa qo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil bo‘ladi:    

                 yapmak                    yapmamak 

yaptıysam 

yaptıysan 

yaptıysa 

yaptıysak 

yaptıysam 

yaptıysalar 

yapmadıysam 

yapmadı ysan 

yapmadıysa 

yapmadı ysak 

yapmadıysanız 

yapmadıysalar 

 

Uzoq o‘tgan zamonning sharti  (belirsiz geçmiş zamanın şartı) 

Uzoq o‘tgan zamonning sharti  fe’l negizining -mış uzoq o‘tgan 

zamonqo‘shimchasini olgan shakliga  –sa qo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil 

bo‘ladi:    

                          yapmak                    yapmamak 

Yapmışsam 

yapmışsan 

yapmışsa 

yapmışsak 

yapmışsanız 

yapmışsalar 

yapmamışsam 

yapmamışsan 

yapmamışsa 

yapmamışsak 

yapmamışsanız 

yapmamışsalar 
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(yapmışlarsa) (yapmamışlarsa

) 

 

Hozirgi-kelasi zamonning sharti (geniş zamanın şartı) 

Hozirgi-kelasi zamonning sharti fe’l negizining –irhozirgi-kelasi zamon 

qo‘shimchasini olgan shakliga  –sa qo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil bo‘ladi:   

                        yapmak                    yapmamak 

Yaparsam 

yaparsan 

yaparsa 

yaparsak 

yaparsanız 

yaparsalar 

(yaparlarsa) 

yapmazsam 

yapmazsan 

yapmazsa 

yapmazsak 

yapmazsanız 

yapmazsalar 

(yapmazlarsa) 

 

Kelasi zamonning sharti (gelecek zamanın şartı) 

Kelasi zamonning sharti fe’l negizining –acak kelasi zamon qo‘shim-chasini 

olgan shakliga  –sa qo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil bo‘ladi:    

                    yapmak                    yapmamak 

Yapacaksam 

yapacaksan 

yapacaksa 

yapacaksak 

yapacaksam 

yapacaksalar 

(yapacaklarsa

) 

yapmayacaksa

m 

yapmayacaksan 

yapmayacaksa 

yapmayacaksak 

yapmayacaksan

iz 

yapmayacaksal

ar 

(yapmayacaklar

sa) 
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Keraklilik maylining shart murakkab zamoni   

(gereklilik kipinin şartı) 

Keraklilik maylife’l negizining -malı qo‘shimchasi olgan shakliga  –sa 

qo‘shimchasining qo‘shilishidan hosil bo‘ladi:    

 

                        yapmak                    yapmamak 

Yapmalıysam 

yapmalıysan 

yapmalıysa 

yapmalı ysak 

yapmalıysanı

z 

yapmalıysalar 

yapmamalıysa

m 

yapmamalıysan 

yapmamalıysa 

yapmamalıysak 

yapmamalıysan

ız 

yapmamalıysal

ar 

 

 

1-mashq. Quyidagi bo‘sh o‘rinlarni shart murakkab zamon qo‘shim-chalari 

bilan to‘ldiring. 

 

1. Eğer onunla evlenmek iste……… sen bilirsin ama ben bunu onay-

lamıyorum.  

2. Olayla ilgili bir şey öğren…………  mutlaka bize haber verir.  

3. Küçücük çocuğun her istediğini yapmaya çalış……  büyüyünce onunla 

başa çıkamazsın. 

4. “Beni görmek demek yalnızca yüzümü görmek demek değildir, benim 

düşüncelerimi anla……...  kâfidir.” demişti Ulu Önder Atatürk. 

5. Onunla ilgili gerçekleri bil……  lütfen açıkla, sonra çok geç olabilir. 

6. Bugün arabayla yola çık…………  ancak yarın Konya’da oluruz.  



 107 

7. Faturayı bul………    elektrik parasını yatıramayız. 

8. Ders çalış…………  televizyonun sesini kısabilirim. 

9. Beni biraz daha beklet………………  düğüne gitmekten vazgeçerim.  

10. O kızdan hoşlan…………  niçin gidip duygularını ona açmıyorsun?  

 

2-mashq. Quyidagi jumlalarni tamomlang. 

  

1. Uzun süre bilgisayar kullanırsan  

……………………………………………………………. . 

 2. Para biriktirmezsek   

……………………………………………………………………… 

3. Eğer zamanım olursa  

………………………………………………………………………  

4. Biraz dikkat ederseniz  

……………………………………………………………………… 

5. Biraz acele edersen   

……………………………………………………………………… 

6. Biraz param olursa  

……………………………………………………………………… 

7. Israr ederse  

……………………………………………………………………… 

8. Beni ararsan  

…………………………………………………………………… 

9. Param olursa  

……………………………………………………………….……….  

10. Hava yağmurlu olursa  

…………………………………………………..….……….……… 

3-mashq. Quyidagi bo‘sh o‘rinlarni shart murakkab zamon qo‘shim-chalari 

bilan to‘ldiring. 
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1. Seni yemeğe çağır…… niye gitmiyorsun? Senin için değişiklik olur.  

2.Baban söz ver……………… mutlaka istediğin bisikleti alır.                   3. 

Karşımdakini üz……………… gönlünü almaya çalışırım.  

4. Yemek az gel……………… tabağını ver,  biraz daha koyabilirim.  

5. Arkadaşın doyma…………, niçin bir tabak daha istememiş? 

6. Başıma ne gel……………………… iyi niyetim yüzünden geldi.  

7. Desenleri, Rembrandt çiz…………… çok çok önemlidir, diyebiliriz.  

8. Buraları kim kirlet…………………………… o temizlesin. 

 

BAKIŞINI DEĞİŞTİRMEK 

 

Bir zamanlar, bir delikanlı bir bilgeye talebe olmak istedi. 

“Bana talebe olmak zordur” dedi bilge. “Korkarım, sen bunu başaramazsın.” 

Ama genç kararlıydı. Kendisinden ne isterse yapmaya hazır olduğunu 

söyledi. Bilge de ona manevi yoldaki ilk vazifesini verdi: 

“Bir yıl boyunca, kim seni kızdırmaya çalışırsa ona bir lira vereceksin.” 

Genç denileni yaptı ve tam bir yıl boyunca kendisini öfkelendirmeye çalışan 

insanlara para verdi. Bir yılın sonunda genç bilgeye geldi ve bundan sonraki 

vazifesine hazır olduğunu bildirdi: 

“Önce şehre git ve bana biraz yiyecek al” dedi bilge. 

Genç yanından ayrılır ayrılmaz, bilge, dilenci kıyafetine bürünüp sadece 

kendisinin bildiği kısa bir yoldan gençten önce şehre ulaştı. Gencin geçeceği yola 

oturdu ve onu bekledi. Tam genç yanından geçerken, dilenci görünümündeki bilge 

ona hakeret etmeye başladı. Başkalarının duyacağı kadar yüksek sesle onun ne 

kadar aptal göründüğünü söyledi. Ama gençte hiçbir öfke işareti yoktu. Tam 

aksine: 

“Ne kadar harika!” diye karşılık verdi genç sakin bir şekilde. “Tam bir yıl 

bana hakaret eden herkese para ödemek zorunda kaldım, şimdi tek kuruş ödemek 

zorunda değilim.” 
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Bunun üzerine üzerindeki dilenci kıyafetini çıkaran ve yüzünü gösteren bilge 

gence şöyle dedi: 

“Başkalarının ne dediğine aldırış etmemeyi başaran bir kişi bilgelik yoluna 

adım atmış demektir. Eminim ki, sen bundan böyle hakeretlere aldırış 

etmeyeceksin ve doğru bildiğin yoldan asla şaşmayacaksın.” 

 

Yangi so‘zlar: 

bilge - donishmand 

talebe - talaba 

çalışmak – ishlamoq, harakat qilmoq 

dilenci - tilanchi 

kuruş - tiyin 

aldırış etmemek -  parvo qilmaslik 

 

GÜL BAHÇESİ 

 

Zamanın birinde bir kasabada yaşayan dünyalar güzeli bir kız varmış. Bu kız 

öyle güzelmiş ki çok uzak şehirlerden ve ülkelerden çok zengin, çok yakışıklı, asil 

pek çok delikanlı onu görmeye gelirmiş. Kendisiyle evlenmek isteyen nice prensi 

nice şövalyeyi reddeden güzel kız kimseleri beğenmezmiş. Bu arada aynı kasabada 

yaşayan ve bu kıza aşık olan genç bir delikanlı  da bu kızı istemiş. Ama kız onu da 

reddetmiş. Aradan uzun yıllar geçmiş. Bizim delikanlı kasabadan ayrılmış. 

Kendine başka bir hayat kurmuş ve evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış. 

 Bir gün yolu bir zamanlar yaşadığı güzel, küçük kasabaya düşmüş. Orada 

bir güzel kız gelmiş ve ona ne olduğunu sormuş. Yaşlı adam önünde gül bahcesi 

olan bir evi göstererek kızın evlendiğini söylemiş. Bizimki bir zamanlar herkesi 

reddetmiş olan kızın kocasını pek merak etmiş. Bir gün gizlenip kocasını evden 

çıkarken görmüş. Kızın kocası şişman, kel ve çirkin mi çirkin bir adammış. Üstelik 

zengin bile değilmiş. Çok merak eden adam kocası gittikten sonra evin kapısını  

çalmış.  
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Kız kapıyı açınca kendini tanıtmış ve neden böyle bir adamla evlenmiş 

olduğunu sormuş. Kız da ona arkasındaki gül bahçesinden en güzel gül koparıp 

getirirse  cevabı vereceğini bu arada tek şartının bahçede ilerlerken geriye 

dönmemesi olduğunu söylemiş. Adam da bunun üzerine yüzlerce güzel gülün 

oldugu bahçede ilerlemeye başlamış. Birden çokgüzel sari bir gül görmüş. Tam 

ona doğru eğilirken biraz ilerde kocaman pembe bir gül gözüne çarpmış. Tam ona 

uzanırken daha ilerde mühteşem güzellikte kırmızı bir gül goncası görmüş. Derken 

bir de bakmış ki bahçenin sonuna gelmiş ve mecburen oradaki bir gül koparıp kıza 

götürmüş. Bahçenin en güzel gülün getirmesini beklerken kız bir de ne görsün  

yaprakları solmuş cılız bir gül. Bunun uzerine adama dönen kız şöyle demiş; - 

"Bak gördün mü? Her zaman daha iyisini bulmak isterken ömür geçer ve sen en 

kötüsüne razı olmak zorunda kalırsın. Bu yüzden gençlik gitmeden elindekiyle 

yetinebilmeyi öğrenmek gerekir."  

 

Yangi so‘zlar: 

kasaba - shaharcha 

şövalye - kansler 

çoluk çocuk – bola-chaqa 

gizlenmek - yashirinmoq 

ilerlemek – davom etmoq, odimlamoq 

gonca – g‘uncha 

cılız – ozg‘in 

 

Matnni turk tiliga tarjima qiling. 

 

YAXSHI FAZILAT–INSON KO‘RKI 

 

Xalqda „Bola aziz, odobi undan aziz” degan naql bor. U bejiz aytil-magan. 

Odobli bolalarnigina katta-yu kichik yaxshi ko‘radi, hurmat qiladi. 
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Odobli bola, eng avvalo, xushmuomala bo‘ladi, o‘zidan kattaga salom 

beradi. Jamoat transportida, boshqa yerlarda o‘zidan kattalarga joy beradi. Biror 

keksa odamga yukini olib borib berish, yo‘lni kesib o‘tishda yordamlashish ham 

odobning bir ko‘rinishi. 

Odobli kishi izzattalab ham bo‘lmaydi. U katta-yu kichikka birdek yaxshi 

muomalada bo‘ladi. 

Odob salomdan boshlanadi. Uning ko‘rinishlari ko‘p. Suhbat, kiyinish, 

ovqatlanish, nutq odobi va boshqalar. Bularni o‘rganish, bilish va amal qilish esa 

har kimning vazifasi bo‘lmog‘i lozim. 

 

13-§. Fe`lning tuzilishiga ko‘ra turlari. Soddafe`l. Fe`lning mastar 

(noaniq) shakli. Fe`l yasovchi qo‘shimchalar-Yapılarına Göre Fiiller. Basit 

Fiil. Mastar Fiil. Fiil Türeten Ekler 

 

Turk tilida fe’llar tuzilishiga ko‘ra 3 turga ajratiladi: basit fiiller (sodda tub 

fe’llar), türemiş fiiller (sodda yasama fe’llar), bileşik fiiller (qo‘shma fe’llar). 

Sodda tub fe’llarning asosi yanada kichik ma’noli birliklarga bo‘linmaydi, ya’ni 

faqat o‘zakdan (kök) tashkil topadi: gel, gör, gül.Soddayasama fe’llar so‘z 

yasovchi qo‘shimchalar bilan yasalgan fe’llardir : yaşa, türe, telefonlaş. Qo‘shma 

fe’llar ikki asosning birikuvidan tashkil topgan, bitta so‘roqqa javob bo‘lgan, bir 

urg‘uga ega bo‘lgan fe’llardir: davet etmek, kaybolmak, satın almak. 

Yasama fe`l asoslariga qo‘shilgan –mak, -mek, -ma, -me qo‘shimchalari 

harakat nomi qo‘shimchasidir.Bu qo‘shimcha bilan yasalgan fe’llar mastar fiiller 

(fe’lning noaniq shakli) deyiladi:sevmek, bilmek, görmek, gelmek .Fe`llarning 

bunday shakli lug‘atlarda keltiriladi. U zamon va shaxsni ko‘rsatmaydi.Mastarlar 

nutqda bo‘lishsiz shaklda ham qo‘llaniladi: gelmek-gelmemek, okumak-okumamak 

kabi. 

Bu akşam da bir mektup yazmak istiyorum. 

Bu hassas konuda şimdilik bir şey yazmamak daha doğru olacak. 

 Mastar fe`llar otlar kabi turlanadi: 
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-ma/-me qo‘shimchasini olgan fe`llar ham egalik, ham kelishik 

qo‘shimchalarini oladi: 

benim gitmem (mening ketishim)              bizim gitmemiz 

senin gitmen                                               sizin gitmeniz 

onun gitmesi                                               onların gitmeleri 

 

Bo‘lishli 

gitmem (ketishim) 

gitmemin (ketishimning) 

gitmemi (ketishimni) 

gitmeme (ketishimga) 

gitmemde (ketishimda) 

gitmemden (ketishimdan) 

Bo‘lishsiz 

gitmemem (ketmasligim) 

gitmememin (ketmasligimning) 

gitmememi (ketmasligimni) 

gitmememe (ketmasligimga) 

gitmememde (ketmasligimda) 

gitmememden (ketmasligimdan 

 

-mak qo‘shimchasini olgan fe’llarga egalık qo‘shimchasi qo‘shilmaydi. 

Kelishiklardan faqat o‘rin-payt va chiqish kelishigi qo‘shimchalari bilan qo‘llanila 

oladi: 

Pilav yapmakta annemin üstüne yok. (Palov tayyorlashda onamdan 

o‘tadigani yo‘q.) 

Sizi burada görmekten çok memnun oldum. (Sizni bu yerda ko‘rishdan 

g‘oyatda xursand bo‘ldim.) 

So‘z yasovchi morfema qo‘shilsa, paydo bo‘lgan yangi negizga fe`l negizi 

(fiil gövdesi) deyiladi:sev-il-mek,sev-dir-mek, sev-in-mek, sev-dir-t-mek. 

Mastarlar juft holda ham qo‘llaniladi: 

Babam çok iyi okuma yazma bilirdi. 

Araba olmadığı için işe gitme gelme çok zor oluyordu. 

 

 

 

Fe’l yasovchi qo‘shimchalar 
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Turk tilida fe’llar ismlar (ot, sifat, son, olmosh, ravish, undov va taqlid 

so‘zlar)dan  va fe’llardan yasaladi (fe’l nisbat qo‘shimchalari ham yasovchi 

qo‘shimcha deb hisoblanadi). Ismdan fe’l yasovchi  qo‘shimchalar quyi-dagilar: 

-a (-e) : boş – boşamak, kan – kanamak, tür-türemek; 

-da (-de) : ışıl- ışıldamak, fısıl –fısıldamak, cıvıl - cıvıldamak; 

-ımsa (-imse, -umsa, -ümse): ben–benimsemek, öz–özümsemek,

küçük – küçümsemek, kötü – kötümsemek; 

-k (-ık, -ik, -uk, -ük) : aç – acıkmak, geç – gecikmek; 

-kır, (-kir, -kur, -kür): fışkırmak, hıçkırmak, püskürmek; 

 

-l (-al, -el) : 

az - azalmak 

boş- boşalmak 

dar- daralmak 

çok- çoğalmak 

duru- durulmak 

kısa - kısalmak 

kör - körelmek 

küçük - küçülmek 

yön - yönelmek 

yüce - yücelmek 

 

-la (-le) : 

ateş - ateşlemek 

av - avlamak 

avuç - avuçlamak 

baş - başlamak 

su - sulamak 

taş - taşlamak 

yavaş - yavaşlamak 

selâm - selâmlamak 

özet -özetlemek 

ucuz -ucuzlamak 

yağ - yağlamak 

yayın - yayınlamak 

zayıf -zayıflamak 

tamam - tamamlamak 

-la qo‘shimchasi tovushga taqlid so‘zlarning asosiga qo‘shilib fe’l   yasaydi: 

cız - cızlamak 

çın - çınlamak 

gıdak - gıdaklamak 

çat - çatlamak 

üf - üflemek 

vın - vınlamak 

vız - vızlamak 
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-lan (-len): 

umut - umutlanmak 

duygu - duygulanmak 

vurgu - vurgulanmak 

yaş - yaşlanmak 

sonuç - sonuçlanmak 

suç - suçlanmak 

borç - borçlanmak 

gurur - gururlanmak 

hava-havalanmak

 

 

-laş (-leş): 

İyi - iyileş

aptal - aptallaşmak 

başka - başkalaşmak 

yüz - yüzleşmek 

Alman - Almanlaşmak 

 

-r (-ar, -er) : 

ak – ağarmak 

kara - kararmak 

boz - bozarmak 

sarı - sararmak 

yeşil – yeşermek 

 

 

mor - morarmak 

kızıl - kızarmak 

yaş - yaşarmak 

baş - başarmak 

deli - delirmek 



 115 

  -r qo‘shimchasi tovushga taqlid so‘zlardan fe’llar yasaydi: 

anırmak, böğürmek, üfürmek . 

-sa (-se)  

su - susamak 

durak - duraksamak 

hafif - hafifsemek 

garip - garipsemek 

küçük - küçümsemek 

önem - önemsemek 

 

Fe’ldan fe’l yasovchi qo‘shimchalar: 

-(ı)n: taranmak, giyinmek, süslenmek; 

-ıl: yapılmak, gidilmek, konuşulmak; 

-t: onarmak, düzeltmek, azaltmak; 

-ıt: korkutmak, ürkütmek, sarkıtmak; 

-dır: kaldırmak, durdurmak, aldırmak; 

-(i)ş: görüşmek, bekleşmek, uçuşmak; 

-ar: çıkarmak; 

-ır: bitirmek, pişirmek, şişirmek; 

 

1-mashq. Quyida berilgan so‘zlarni mos gaplarga qo‘ying: 

durduk, çaldı, olacak, seyrediyoruz, bırakmamış, doğacaktır, indiriyorum  

 

1. Yemeği ateşten…………………… 

2. Tam kapıdan çıkmak üzeriyken zil…………………. 

3. Çiçeklerle süslü bir bahçenin önünde…………… 

4. Gün gelecek Türk milleti dünyanın lideri………………… 

5. Tabakta bir gram bile lokma………………………. 

6. Mahalledeki çocukların oyunlarını…………………. 

7. …………………………sana vaat ettiği günler Hakk’ın. 
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2-mashq. Quyidagi jumlalarni namunadagi kabi tamomlang. 

Örnek: Seninle konuşmak istiyorum. Derya parka gitmek istemiyor. 

1. Çok yorgunum, biraz dinlen……………… ………………….. ..... 

2. Aç değilim. Yemek ye…………………… ……………………….. 

3. Neden hazırlanmıyorsun? Bizim ile gel………………………….?  

4. Bugün hava çok güzel. Dışarı çık…………………………………?  

5. Pardon! Ben bir bilet al………………… ……………….. . 

6. Çocuklar evde televizyon seyret………………. , dışarıda oyna . 

7. Siz tatilde ne yap…………… ……………….? 

8. Çok kızgınım. Hiç kimseyle görüş………………  .  

9. Kızım, öğretmen ol…………………………………….. . 

 

3-mashq. Quyidagi so‘zlarni “-mak iste-“ qo‘shimchasi bilan tamomlang. 

 

1. Spor yapıyorum çünkü 

……………………………………………………… .  

2. Evden çıkıyorum çünkü 

……………………………………………………… .  

3. Türkçe öğreniyorum çünkü 

……………………………………………………… . 

 4. Çalışıyorum çünkü ……………………………………………………… .  

5. Para biriktiriyorum çünkü 

……………………………………………………… .  

6. Kuaföre gidiyorum çünkü 

……………………………………………………… .  

7. Markete gidiyorum çünkü 

……………………………………………………… . 

 

                                          ÜNLÜ SEYYAHLAR  
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Evliya Çelebi 

25 Mart 1611`de İstanbul̀ da doğdu. Babası Osmanlı İmparatorluğu 

Sarayı`nda çalışıyordu, bu sayede iyi bir öğrenim gördü. Önemli devlet görevleri 

için önemli bir adamdı ama o, küçük yaşlardan itibaren gezmek, farklı yerler 

görmek, yeni insanlar tanımak istiyordu. Bu yüzden sarayda fazla kalmadı bir gün 

bir rüya gördü. Bu rüyayı bir işaret olarak kabul etti ve uzun yıllar seyahat etti, 

birçok yer gezdi. Bu gezilerini “Seyahetnâme” adlı eserinde anlattı. Bu eser 10 

ciltten oluşmaktadır ve içindeki tarihî, coğrafî ve kültürel bilgiler sebebiyle Türk 

kültür tarihi ve gezi edebiyatı konusunda çok önemli bir yere sahiptir. Evliyâ 

Çelebi, Seyahetnâme’de İstanbul, Anadolu, Orta Doğu, Doğu Avrupa, Balkanlar, 

Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası’nın bazı bölgelereni anlatır. 

İbn-Battuta   

24 Şubat 1304’te Fas’ın Tanca şehrinde doğdu. Zengin bir müslümandı ve 

1325 yolculukta yaşadığı maceralar, onda başka yerleri görme hevesi uyandırdı. 

Orta Çağ’ın en büyük seyyâhı olan İbn-i Battuta, Afrika, Orta Doğu ve Uzak 

Doğu’yu gezdi. Buralardaki anılarını “Rihlet-ü İbn Battûta ”(İbn-i Battuta 

Seyahatnâmesi) adlı kitabında anlattı. 

Marco Polo  

15 Eylül 1254’te Venedik’te doğdu. Babası bir tüccardı ve Marco Poloda 

babasıyla birlikte pek çok yer gezme ve görme imkânı bulmuştur. Çocukluğundan 

itibaren pek çok yer gezmiştir ama onun gezilerinin en meşhuru Uzak Doğu 

gezileridir. Önceleri babası ve amcasıyla birlikte, sonraları da devlet göreviyle 

Anadolu, Mezopotamya, İran, Türkistan, Pamir Dağları, Gobi Çölü, Çin, 

Koromandel kıyıları ve Dekkan Yarımadası’nı gezdi. Bu gezilerinden sonra 

ticarete başladı fakat bir savaş sonucu esir düştü. Esareti sırasında bir arkadaşından 

seyahat anılarını yazmasını istedi. “II Millione” adlı kitabında çeşitli halkların 

hayatlarını, geleneklerini, tarihlerini ve coğrafyalarını anlattı ve özellikle Uzak 

Doğu ve Afrika’yı, Avrupa’ya tanıttı.  
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Savol va topshiriqlar: 

1. Bu üç seyyahın ortak noktası nedir? 

2. Sizin kültürünüzde böyle kitaplar yazan kişiler var mı? Bu kişiler ve 

kitaplar hakkında kısaca bilgi verelim.  

 

KÜLTÜRDEN KÜLTÜRE 

Türkiye 

 İstanbul Oyuncak Müzesi, 2005 yılında yazar Sunay Akın tarafından 

Göztepe’de kurulmuştur. Oyuncak müzesi fikri, şairin 20 yıl önce Almanya se-

yahetinde ortaya çıkmıştır.  

Müzedeki en eski oyuncak, 1817 yılında Fransa’da yapılan bir oyuncak 

kemandır.1820 yılında Amerika’da  yapılan bir bebek, yine aynı ülkeden 1860 

yılına ait misketler, Almanya’da yapılan 100 yıllık teneke oyuncaklar ve porselen 

bebekler müzenin en eski oyuncakları arasındadır. 

 Beş atlı oyuncak müzesinin en alt katında kendinizi bir deniz atının içinde 

bulacak ve keyifle oyuncakların dünyasında yolculuk yapacaksınız. 

Almanya 

Nürmberg Oyuncak Müzesi’nde tarihî değeri olan oyuncaklar, oyun ve 

oyuncak konusunda resimler ve belgesel  malzemeler yer almaktadır. 

 Müze binası 1600’larda yapılmış,1880’de içinde bir oyuncakçı dükkânı 

açılmıştır. Daha sonra burası müze haline getirilmiş ve 1971’de halka açıl-mıştır. 

 Müzede 17.yüzyıldan kalma bebek evi, 18.ve 19.yüzyıldan kalma oyun-cak 

mutfaklar vardır. Mekanik oyuncaklar bölümünde tren (1903), uçak (1930), demir 

yolu (1830), tramvay (1908), motosiklet (1934) gibi örnekler sergilenmektedir. 

Fransa 

Poissy kentindeki oyuncak müzesi 14. yüzyıldan kalma bir binada 1976’da 

açılmıştır. Müzenin üç katında 19. ve 20. yüzyılın oyuncakları ve oyunları ser-

gilenmektedir. 

 Müzedeki oyuncaklar 1. Dünya savaşı’ndan  önceki aile yaşamını ve 

gündelik hayatı yansıtmaktadır. 
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Paris’teki etnografya müzesindeki oyuncak bebek koleksiyonu ise dünyaca 

ünlüdür. Bu müzede dünyanın her yerinden toplanmış folklorik bebekler sergi-

lenmektedir. 

 

Savollarga javob bering: 

1. Sizin ülkenizde milli oyuncaklar var mı? 

2. Hiç oyuncak müzesine gittiniz mi? Bu  müzelerle ilgili neler 

düşünüyorsunuz? 

 

14-§.Qo‘shma fe`l shakllari. Yordamchi fe`llar- Bileşik Fiiller. Yardımcı 

Fııller 

 

Ot so‘z turkumiga oid so‘zlar bilan qo‘shma fe’llar yasaydigan olmak, 

etmek, eylemek, kılmak fe’llariga yordamchi fe’llar deyiladi. Qo‘shimcha fe’li 

imek ham yordamchi fe’llar qatoriga kiradi. Yordamchi fe’llar orasida eng ko‘p 

qo‘llanganlari olmak va etmek fe’llaridir. 

Olmak yordamchi fe’li.Bu fe’l ismlar bilan qo‘llaniladi:var olmak, yok 

olmak, iyi olmak, güzel olmak, hasta olmak, sağlıklı olmak. 

Juft va takroriy formalar bilan qo‘shma fe’l sifatida qo‘llaniladi: 

delik deşik olmak, parça parça olmak, deli divane olmak, göz kulak olmak. 

Olmak yordamchi fe’li odatda o‘tgan, kelasi va hozirgi-kelasi zamon 

sifatdoshlari bilan qo‘llaniladi: 

-mış + olmak 

Biraz bekleyin, az sonra yemek pişmiş olacak. 

Farkında olmadan bütün sırlarımızı anneme söylemiş olduk. 

-ar (-er) + olmak 

Günlerdir yollara bakar olduk. 

Seni tanıdıktan sonra, yaşamı yeniden sever oldum. 

Seni son günlerde görmez oldum. 

 -acak (-ecek) + olmak 
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Genç kızın kalbi heyecandan duracak gibi oldu. 

Bir an, her şeyi ona söyleyecek oldum. 

Ba’zi so‘zlar olmak fe’li bilan qo‘shib yoziladi: affolmak, hapsolmak, 

reddolunmak, kaybolmak, bahsolunmak, mahvolmak, kaydolunmak. 

 

Etmek yordamchi fe’li. Bu yordamchi fe’l ismga oid so‘zlar bilan kelib 

qo‘shma fe’llar yasaydi:yardım etmek, deli etmek, söz etmek, göz etmek. 

Odatda etmek yordamchi fe’li o‘timli, olmak yordamchi fe’li esa o‘timsiz 

fe’l hosil qiladi. 

 

o‘timli o‘timsiz 

var etmek 

yok etmek 

dert etmek 

deli etmek 

var olmak 

yok olmak 

dert olmak 

deli olmak 

 

Siz bu serveti yoktan var ettiniz. (geçişli) 

Evren yoktan var oldu.(geçişsiz) 

etmek fe’lidan oldin kelgan so‘zning oxirgi bo‘g‘inida tovush tushishi yuz 

bersa, etmek fe’li bu so‘zga qo‘shib yoziladi: 

 

akis – aksetmek 

azim – azmetmek 

bahis – bahsetmek 

devir – devretmek 

emir – emretmek 

fetih – fethetmek 

hapis – hapsetmek 

hüküm – hükmetmek 

 



 121 

Kılmak, eylemek yordamchi fe’llari. Kılmak va eylemek fe’llari faqatgina 

namaz kılmak, ihya eylemek, itaat eylemek kabi bir qancha so‘zlar bilan 

qo‘llaniladi. Eylemek so‘zining o‘rniga bugungi kunda ko‘proq etmek yordamchi 

fe’li ishlatilyapti. Kılmak  so‘zining o‘rniga esa yapmak, etmek yordamchi fe’llari 

ishlatilyapti: 

sabr eylemek – sabretmek 

seyr eylemek – seyretmek 

emr eylemek – emretmek 

sorumlu kılmak –sorumlu yapmak 

yetkili kılmak – yetkili etmek 

 

1-mashq. Quyidagi jumlalarni olmak, etmek, kılmak yordamchi fe’llari 

bilan  tamomlang. 

1.Zengin .......... için çok çalışmak gerek. 

2.İstediğine ulaşmak için sabır .......... lazım. 

3. Sizin görüşlerinizi kabul ......... . 

4. Teşekkür ........, diyerek yanımızdan ayrıldı. 

5.Tanıştığımıza memnun ......., yine görüşelim. 

 

2-mashq. Quyidagi jumlalarni olmak, etmek, kılmak yordamchi fe’llari 

bilan tamomlang. 

 

1.Bizleri mutlu ........ . 

2.Bu konuda ona ancak sen yardım ....... . 

3.Evde yoktuk, misafirlerimizi yolcu ......... gitmiştik. 

4.Bu ödülü çoktan hak .......... o da biliyordu. 

5.Bu tablo sence on bin lira ....... mi? 

 

3-mashq. Quyidagi gaplarni yordamchi fe’llar bilan tamomlang. 
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1.Bunu birçok kez kendisinden rica ...... . 

2.Olanları duyunca yüzü bembeyaz ...... . 

3.Yolcu gemisi sonunda gözden kayıp ...... . 

4.Oğlunuz bu yıl doktor ....... . 

5.Kız kardeşiniz geçen yıl mı öğretmen .........? 

6.Sonunda hep senin dediklerin ......... . 

 

TUZ VE SU 

 

Hayattaki acılar tuz gibidir, ne azdır, ne de çok. 

Hintli bir yaşlı usta, çırağının herşeyden sürekli şikayet etmesinden bık-

mıştı. Bir gün çırağını tuz almaya gönderdi. Hayatındaki herşeyden mutsuz olan 

çırak döndüğünde, yaşlı usta ona, bir avuç tuzu, bir bardak suya atıp içmesini 

söyledi. Çırak, yaşlı adamın söylediğini yaptı ama içer içmez ağzındakileri 

tükürmeye başladı. 

"Tadı nasıl?" diye soran yaşlı adama öfkeyle "Çok tuzlu" diye yanıt verdi. 

Usta kıkırdayarak çırağını kolundan tuttu ve dışarı çıkardı. Sessizce az ile-

rideki gölün kıyısına götürdü ve çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle atıp, gölden 

su içmesini söyledi. Söyleneni yapan çırak, ağzının kenarlarından akan suyu 

koluyla silerken aynı soruyu sordu: 

"Tadı nasıl?" 

"Ferahlatıcı" diye yanıt verdi genç çırak. 

"Tuzun tadını aldın mı?" diye soran yaşlı adamı, "Hayır" diye yanıtladı 

çırağı. 

Bunun üzerine yaşlı adam, suyun yanına diz çökmüş olan çırağının yanına 

oturdu ve şöyle dedi: 

"Hayattaki acılar tuz gibidir, ne azdır, ne de çok. Acının miktarı hep aynıdır. 

Ancak bu acının acılığı, neyin içine konulduğuna bağlıdır. Acın olduğunda yapman 
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gereken tek şey, acı veren şeyle ilgili duygularını genişletmektir. Onun için sen de 

artık bardak olmayı bırak, göl olmaya çalış. 

 

Yangi so‘zlar: 

çırak - shogird 

sürekli - davomli 

bıkmak – joniga tegmoq, zerikmoq 

tükürmek- tuflamoq 

ferahlatıcı - rohatbaxsh 

yanıt vermek – javob bermoq 

genişletmek - kengaytirmoq 

 

YEDİ KUTSAL GERÇEK 

 

(Bir bilge ile kendisine yirmi yıl talebelik yapan birinin arasında geçen bir 

konuşma) 

- Kaç yıldır benim yanımdasın? 

- Yirmi yıldır, efendim. 

- Bu zaman süresince benden ne öğrendin? 

- Hiçbir şeyle değişmeyeceğim yedi gerçek öğrendim. 

- Ömrüm seninle geçtiği halde topu topu yedi gerçek mi öğrendin? 

- Evet! 

- Söyle, bakalım öyleyse, neler öğrendin? 

- Baktım ki herkes bir şeyi dost ediniyor, ona gönül verip bağlanıyor. Ancak, 

bunların hemen hepsi insanı yarı yolda bırakıyor. Ben ise, beni hiç bırakmayacak, 

ölümden sonra bile benimle gelecek şeyleri aradım. Ve dost olarak iyilikleri seçtim 

kendime. Ki, onlar sonsuz bir yükselme yolculuğuna çıkmış insanoğlunun hiç 

tükenmeyecek azığı ve en gerçek dostlarıdır. 

- Çok güzel, ikincisine bakalım? 
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- Baktım ki, insanların birçoğu geçici dünya değerlerine dört elle sarılmış 

onları koruyor, kasalarda saklıyor, kaybolmaması için her çareye başvuruyor. Kimi 

zenginliğine, kimi güzelliğine, ününe tutunmuş sımsıkı, onları elden çıkarmamak 

için çırpınıp duruyor. Oysa ben varlığımı ve bütün isteklerimi O‘na satıp, gönlümü 

yalnız O‘nun sevgisine açtım. 

- Devam et! 

- İnsanların üstün olmak için birbirleriyle yarıştıklarını gördüm. Ancak 

birçoğu üstünlüğü yanlış yerlerde arıyor ve birbirinin üstüne basarak yükselmek 

istiyordu. Bunun üzerine üstünlüğü geçici dünya değerlerinde değil, akıl ve 

ahlakça yükselmekte, kötülüklerin her çeşidinden el etek çekip, iyiliklere vasıta 

olmakta aradım. 

- Devam et yavrum! 

- Yine baktım ki, insanlar sabahtan akşama birbirleriyle uğraşıyor, boş yere 

hayatı zehir ediyorlar kendilerine. Bütün bunların benlik, bencillik ve çe-

kememezlikten ileri geldiğini gördüm. Ve gönlümü bu kirlerden arıtarak, herkesle 

dost olup, huzur ve güven içinde yaşamanın yolunu buldum. 

- Sonra? 

- Nedense herkes hatasının sebebini hep dışta arıyor ve başkalarını suçlamak 

yoluna sapıyordu. Böylece suçlarının örtüsü altına saklanıyordu. Oysa insanın 

başına ne geliyorsa, kendi yüzünden ve kendi eliyle geliyordu. Bunu bilip yalnız 

kendimle cenge girerek, nefsimin iradesine uymamaya ve vesvese verenin ağına 

düşmemeye çalıştım. 

- Doğru! 

- Baktım ki insanlar şu bir lokma ekmek ve dünya geçimi için helal haram 

demeden, her türlü hakkı çiğnemekten çekinmiyorlar. Hem başkalarının hakkını 

alıp onları yoksul bırakmakla, hem de bu haksızlığın azabını ağır bir yük gibi 

vicdanlarında taşımakla iki kere kötülük etmiş oluyorlar. Oysa doğru 

yaşanıldığında ve hakça bölüşüldüğünde, dünya nimetleri insanlara yeter de artar 

bile. 

- Ve yedincisi nedir evlat? 
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- Yedinci olarak şunu gördüm ki, insanlar bir şeye dayanmak ve güvenmek 

ihtiyacındadırlar. Kimi zenginliğine, kimi güzelliğine… Bunların hepsi de bir süre 

sonra yıkılacak iğreti desteklerdir. Ben ise yalnız O‘na sığınıp yalnız O‘ndan 

yardım diledim. Ve bunun karşılığı sonsuz bir güven oldu. 

- Seni tebrik ederim evladım. Ben de yıllar yılı bütün din kitaplarını 

inceledim. Hepsinin bu yedi gerçek etrafında toplandığını tesbit ettim.  

 

Yangi so‘zlar: 

bilge – bilimdon 

ancak – faqat 

seçmek – tanlamoq 

oysa – vaholanki 

yarışmak – musobaqalashmoq 

uğraşmak – mashg‘ul bo‘lmoq 

çekinmek – tortinmoq 

incelemek – o‘rganmoq, tekshirmoq 

 

15-§. Ko‘makchi fe’llar. Imkoniyat fe’li. Tezlik fe’li – 

Tasvir Fiilleri. Yeterlilik Fiili. Tezlik Fiili 

 

Turk tilida –e va -i  ravishdosh qo‘shimchalariga ba’zi yarim yordamchi 

fe’llar qo‘shilib yasalgan murakkab fe’l negizlariga ko‘makchi fe’llar (tasvir 

fiilleri) deyiladi. Bu fe’l shakllari birinchi ravishdosh holatida turgan fe’ldan 

anglashilgan ish-harakat, holatning yuzaga kelishini ifodalaydi. Bunda ravishdosh 

ma’nosi asos bo‘lib xizmat qiladi. Ular xuddi shu xususiyatlari bilan boshqa 

murakkab fe’llardan alohida ajralib turadi:  yap-abil-mek (qilaolmoq),al-ı-ver-mek 

(olib yubormoq),yürü-ye-dur-mak (yuraturmoq),dur-a-durmak (turaturmoq), öl-e-

yazmak (o‘layozmoq). 



 126 

Ko‘makchi fe’llar har doim qo‘shib yoziladi va ularning ikkinchi qismini 

tashkil etuvchi fe’l singarmonizm qoidasiga bo‘ysunmaydi. Tasvir fe’llari ma’no 

jihatdan to‘rtta turga bo‘linadi:  

1. Imkoniyat fe’llari (yeterlik fiilleri); 

2. Ko‘makchi (tezlik) fe’llar (tezlik fiilleri); 

3. Davom fe’llari (sürek fiilleri); 

4. Taxmin fe’llari (yaklaşık fiiller).  

Ravishdoshlar bilan vermek, bilmek, durmak, kalmak, gelmek fe’llarining 

qo‘shilishidan hosil bo‘lgan bu fe’llarga ravishdosh qo‘shma fe’llari ham deyiladi.  

 

Imkoniyat fe’li (Yeterlilik Fiili) 

-(y)a / (y)-e ravishdoshi + bilmek 

Imkoniyat fe’llari fe’l o‘zagiga qo‘shilgan -(y)a / (y)-eravishdosh 

qo‘shimchasidan keyin ko‘makchi vazifasidagi bilmek fe’li qo‘shib yasaladi va 

asosiy fe’ldan anglashilgan ish-harakatni bajarish imkoni, qobiliyati mavjudligini, 

ish-harakat yoki holatning yuz berishi mumkinligi, ehtimoldan holi emasligini 

bildiradi:  

Ben gitar çalabilirim. (Men gitara chala olaman.)  

Bügün yağmur yağabilir. (Bugun yomg‘ır yog‘ıshı mumkin.)  

 Imkoniyat fe’llarining so‘roq shakli nutqda ruxsat so‘rash, iltimos qilish 

ma’nolarini bildiradi: 

Girebilir miyim? (Kirsam maylimi?) 

Bana yardım edebilir misiniz? (Menga yordam bera olasizmi?) 

Imkoniyat fe’llari tasvir fe’llarining nutqda eng faol qo‘llaniluvchi turi 

bo‘lib, barcha zamon shakllarida tuslanadi va mayllar bo‘yicha o‘zgaradi: 

anlatabildim, görebilirsiniz, alabilmiş, varabilmelisiniz, yürüyebiliyordu, 

yetişebilseymişsin, kaçabilelim . 

Hozirgi turk tilida imkoniyat fe’llarining tuslanmaydigan shakllari ham 

uchraydi:  

Maksat, görüşebilmek.(Maqsad ko‘risha olmoq). 
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“Ne mutlu yapabilene.” (“Buni qila olgan qanday baxtli inson”) .  

Rahat konuşabilen kişi (Bemalol gaplasha oladigan kishi).  

Verebileceğini vermiş (Bera olganichasini beribdi). 

Taşıyabildiği kadarını götürsün (Tashiy olganichasini olib ketsin) . 

Imkoniyat fe’llarining bo‘lishsiz shakli ancha qadimiy yordamchi fe’l (eski 

turkchadagi u-mak  fe’lining bo‘lishsiz shakli bo‘lgan u-ma-mak (kıl-a umamak) 

asosida yuzaga kelgan. Keyinchalik u unlisining tushishi natijasida hozirda 

qo‘llanilayotgan va turkiy singarmonizm qonuniga bo‘ysunuvchi ma-mak(me-

mek) shakli paydo bo‘lgan va hozirgacha saqlangan1:gezememek (gezemiyorum), 

kalkamamak (kalkamadınız).  

Imkoniyat fe’llarining bo‘lishsiz shakli uning bo‘lishli shakliga parallel 

o‘laroq barcha tuslanish shakllari va fe’lning vazifadosh shakllari qolipiga tushadi: 

Çok insan bunu  anlayamaz  (Ko‘p odam buni tushuna olmaydi).  

Yapamayacağını vaadetme   (Qo‘lingdan kelmaydigan ishga va’da berma).  

Bükemediğin eli öp (atasözü).   (Buka olmagan qo‘lingni o‘p).  

Bu yerda shuni ta’kidlash joizki, ravishdoshlarning bo‘lishsiz shakli ham –

me qo‘shimchasi vositasida yasaladi (gitmeyebileceğim, kalmayabilirsiniz). Bu 

esa shaxsning imkonsizligini emas, ish-harakatni bajarmaslik ehtimoli borligini 

ko‘rsatadi. 

Fe’lga ham –(y)a/ -(y)e qo‘shimchasini, ham –ma bo‘lishsizlik 

qo‘shimchasini qo‘shish ish-harakatinig bajarilish imkoni ham, ehtimoli ham yo‘q 

ekanligini bildiradi: 

Bu işi yapamayabilirim.(Bu ishni qila olmasam kerak.) 

Düğününe gidemeyebilirim .(To‘yingga bora olmasam kerak.) 

 

Imkoniyat fe’llarining tuslanishi 

(yeterlilik eyleminin çekimi) 

                                                                 
1 X.Hamidov . Turk tili. Morfologiya.- Toshkent: ToshDSHI, 2011. 

 



 128 

 Hozirgi zamon (şimdiki zaman)  yaqin o‘tgan zamon (görülen geçmiş 

zaman) 

yapabiliyorum 

yapabiliyorsun 

yapabiliyor 

yapabiliyoruz 

yapabiliyorsun

uz 

yapabiliyorlar 

yapamıyoru

m 

yapamıyorsu

n 

yapamıyor 

yapamıyoruz 

yapamıyorsu

nuz 

yapamıyorla

r 

yapabildim 

yapabildin 

yapabildi 

yapabildik 

yapabildini

z 

yapabildile

r 

yapamadım 

yapamadın 

yapamadı 

yapamadık 

yapamadını

z 

yapamadıla

r 

 

Uzoq o‘tgan zamon                                   Kelasi zamon 

 (duyulan  geçmiş zaman)                                   (gelecek zaman) 

                                                       

Yapabilmişi

m 

yapabilmişsi

n 

yapabilmiş 

yapabilmişiz 

yapabilmişsi

niz 

yapabilmişle

r 

yapamamışı

m 

yapamamışsı

n 

yapamamış 

yapamamışız 

yapamamışsı

nız 

yapamamışl

ar 

yapabileceği

m 

yapabileceksi

n 

yapabilecek 

yapabileceğiz 

yapabileceksi

niz 

yapabilecekle

r 

yapamayacağım 

yapamayacaksın 

yapamayacak 

yapamayacağız 

yapamayacaksın

ız 

yapamayacaklar 

 

Hozirgi kelasi zamon (geniş zaman)     Shart mayli shakli (şart şekli) 

 

Yapabilirim yapamam yapabilsem yapamas
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yapabilirsin 

yapabilir 

yapabiliriz 

yapabilirsiniz 

yapabilirler 

yapamazsın 

yapamaz 

yapamayız 

yapamazsınız 

yapamazlar 

yapabilsen 

yapabilse 

yapabilsek 

yapabilseniz 

yapabilseler 

am 

yapamas

an 

yapamas

a 

yapamas

ak 

yapamas

anız 

yapamas

alar 

 

Tezlik fe’li (tezlik fiili) 

 

Turk tilida fe’l negiziga -i  ravishdoshi va undan keyin vermek  yordamchi 

fe’li qo‘shilib yasalagan fe’llarga tezlik fiili deyiladi: al-ı-vermek,  çek-i-vermek,  

gör-ü-vermek, yaz-ı-vermek, atıl-ı-vermek . 

Bu fe’llar ish-harakatning tezlik bilan, bir lahzada, osongina va bemalol 

amalga oshirilishi yoki amalga oshishini ifodalaydi: 

Yemeği birlikte yapıverelim. (Ovqatni birga qilib yuboraylik.)  

Tezlik fe’llari 2- va 3- shaxslardan bir ish-harakatning bajarilishi, bir narsani 

iltimos qilish ma’nosida ham qo‘llanadi:  Oğlum, bakıversen e! (O‘g‘lim, qarab 

yubor!) Ali şunu götürüversin.(Ali shuni olib borsin.)Şu tabağı uzatıver. (Shu 

tarelkani uzatib yubor.) 

 Uning eski turkchadagi shakllari tuta bermek, eti bermek bo‘lgan va nutqda 

faol qo‘llangan:  

“Doldur doldur, rakı ver. Sen de bir tek çakıver 

Dönerse güzel başın, göğsüme  bırakıver” (qo‘shiqdan). 

Tezlik fe’llari ham imkoniyat fe’llari kabi fe’lning barcha tuslanish 

shakllarini olsa ham, ma’no munosabati bo‘lmasa, har qanday fe’l bilan birga 
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qo‘llanavermaydi: çıkarıverirsen, çöküverdi, anlatıverin, atlayıvermeliydiniz, 

şaşırıverirsem, görünüverince . 

Tezlik fe’llarining bo‘lishsiz shakli yordamchi fe’lning bo‘lishsiz ko‘rinishi 

bilan yasaladi (alıvermemek, inanıvermemek). Bu shakl qo‘shma fe’ldagi tezlik 

ma’nosini bo‘lishsiz shaklga aylantiradi. Undan tashqari, u ravishdoshni ham 

bo‘lishsizlashtirishi mumkin (almayıvermek, inanmayıvermek).So‘zning bunday 

tuzilishi ish-harakatning kutilmagan holatda bo‘lishsiz davom etishini anglatadi: 

bakmayıverdim, görünmeyiverir, dinlemeyiversin . 

Tezlik fe’lining tuslanishi 

Hozirgi zamon 

 

bo‘lishli 

geliveriyorum 

geliveriyorsun 

geliveriyor 

geliveriyoruz 

geliveriyorsunuz 

geliveriyorlar 

bo‘lishsiz 

gelivermiyorum 

gelivermiyorsun 

gelivermiyor 

gelivermiyoruz 

gelivermiyorsunuz 

gelivermiyorlar 

 

Uzoq o‘tgan zamon 

 

bo‘lishli 

gelivermişim 

gelivermişsin 

gelivermiş 

gelivermişiz 

gelivermişsiniz 

gelivermişler 

bo‘lishsiz 

gelivermemişim 

gelivermemişsin 

gelivermemiş 

gelivermemişiz 

gelivermemişsiniz 

gelivermemişler 

Hozirgi-kelasi zamon 
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bo‘lishli 

geliveririm 

geliverirsin 

geliverir 

geliveririz 

geliverirsiniz 

geliverirler 

bo‘lishsiz 

gelivermem 

gelivermezsin 

gelivermez 

gelivermeyiz 

gelivermezsiniz 

gelivermezler 

 

Yaqin o‘tgan zamon 

 

bo‘lishli 

geliverdim 

geliverdin 

geliverdi 

geliverdik 

geliverdiniz 

geliverdiler 

bo‘lishsiz 

gelivermedim 

gelivermedin 

gelivermedi 

gelivermedik 

gelivermediniz 

gelivermediler 

 

Kelasi zamon 

 

bo‘lishli 

gelivereceğim 

gelivereceksin 

geliverecek 

gelivereceğiz 

gelivereceksiniz 

geliverecekler 

bo‘lishsiz 

gelivermeyeceğim 

gelivermeyeceksin 

gelivermeyecek 

gelivermeyeceğiz 

gelivermeyeceksiniz 

gelivermeyecekler 

 

Shart ergash mayli 
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bo‘lishli 

geliversem 

geliversen 

geliverse 

geliversek 

geliverseniz 

geliverseler 

bo‘lishsiz 

gelivermesem 

gclivermesen 

gelivermese 

gelivermesek 

gelivermeseniz 

gelivermeseler 

 

Tezlik fe’lidagi ikki o‘zakni o‘zaro bog‘lovchi –i tovushi singarmonizm 

qoidasiga rioya qiladi: 

Bilivermek, bakıvermek, okuyuvermek,görüvermek. 

Tezlik fe’lining tezlik va osonlik ma’nosida qo‘llanilishi: 

Birdenbire araba yoldan çıkıverdi. 

Aniden sağanak bir yağmur başlayıverdi. 

Birden bütün sorunlar üst üste geliverdi. 

Küçük çocuk ansızın caddeye doğru koşuverdi. 

Birden işler kendiliğinden oluverdi. 

Masa ve sandalyeleri kolayca taşıyıverdik. 

Bu ilacı içerseniz, kolayca iyileşivereccksiniz. 

 

Tezlik fe’lining buyruq ma’nosida qo‘llanilishi: 

Lütfen kapıyı kapatıverin. 

Bana her şeyi doğru olarak anlatıverin. 

Yarın erkenden buraya uğrayıverin. 

Bu akşam da erken yatmayı verin! 

 

Tezlik fe’lining iltimosma’nosida qo‘llanilishi: 

Yarın büroya geliverir misin? 

        Lütfen bana bakıverir misiniz? 

        Bir kez de bizleri dinleyiverir misiniz? 
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        Kitapları buraya koyuverir misin? 

 

1-mashq. Quyidagi bo‘sh o‘rinlarni namunadagi kabi to‘ldiring. 

 

Örnek: Zehra yarın okula gelmeyebilir.   

1. Uçağa ancak taksiyle yetiş……………………........……. .  

2. Bana biraz borç ver…………………….. ..................…….?  

3.Ali iğneden çok korkuyor, kan tahlili için hastaneye git………  .  

4. Şu gazeteyi bana ver…………………….. ..................…….?  

5. İşlerinizi ne zaman bitir……………….? Sizi o zaman arayayım.  

6. Salondaki öğrenciler yabancı, sözlerinizi anla……………….... .  

7. Bu hafta sonu dışarı ….…., pazartesi çok önemli bir sınavım var.  

8. Diziyi izle………….....…. ama maçı izle……………………. .  

9. Ben sana güven…………......…. ama Arzu’ya güven…………. .  

10. Seni af……........……. ama Ali’yi asla affet…………………. . 

 

2-mashq. Quyidagi savollarga mos javob toping. 

 

1. Ali tenis oynayabilir mi?           

2. Kayak yapabilir misin?                                

3. Julia İtalyanca konuşabilir mi?    

4. Onları duyabiliyor musun?    

5. Onun adını hatırlayabiliyor musun?   

6. Cuma günü buluşabilir miyiz?    

7. O yemek pişirebilir mi?    

8. Zeynep gitar çalabilir mi?  

 

a. Hayır, ama hafta sonu olabilir.  

b. Evet, çok lezzetli yemek yapar. 

c. Zannetmiyorum. Gitar derslerine yeni başladı.  
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ç. Evet, bütün rakiplerini her zaman yener.       

d. Hayır, kayamam, çok korkarım.   

e. Hayır, çok gürültü var.         

f. Hayır, hatırlayamıyorum.       

g.Evet, çok iyi konuşur. 

 

3-mashq. Bo‘sh o‘rinlarni, quyidagi fe l̀larning imkoniyat shakli bilan 

to‘ldiring. 

et- ,   geç- ,  iç- , evlen-, kullan- ,  et- ,   yap- ,  iç- ,  al- , dolaş. 

 

1. Üzgünüm fakat buraya arabanızı park  ……………........……. .  

2. Bu yol tek yönlü, sadece giriş  ……………........……. .  

3. Bazı ülkelerde 21 yaşından küçük gençler alkollü içki  ………. .  

4. Türkiye’de insanlar 18 yaşından sonra ehliyet ……………......... . 

5. Boğaz’dan otobüsle veya vapurla ……………........……. . 

6. Uçuş süresince sigara ……………........……. .  

7. Türk vatandaşları Avrupa ülkelerinde pasaportsuz seyahat .……. .  

8. Türkiye’de 18 yaşınızı doldurmadan ……………........……. .  

9. Taksiler şehir merkezindeki metrobüs ve tramvay yolunu ……….  

10. Siyasetçiler ve ünlü sanatçılar rahatça sokakta ……………...…. . 

 

KUŞ CENNETİ 

 

Düşünün bir kere, ilkbahar gelince, çiçeklerin açtığını, gökyüzünde bir sürü 

kuşun art arda dizilerek sevinçle uçtuğunu...Hatırladınız değil mi? 

Günlerden bir gün, bu kuşlardan bazıları gelip, köyün birine konmuşlar. Köy 

halkı o güne kadar böyle güzel kuşları görmemiş. Toplanıp köyün en bilgili kişisi 

olan öğretmene gitmişler. Öğretmen: 

–Sakın bu kuşları vurup, korkutmayın. Köyümüzü süsleyen, renk katan, 

mücevher değerindeki bu kuşlar, belki gelir kaynağımız olur, demiş. 
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Köyün avcısı bu sözlerden bir anlam çıkaramamış. 

Avcı gün doğar doğmaz, tüfeğine saçmaları, barutları doldurup, avlamak 

için yola koyulmuş. Nihayet, geniş, dümdüz ovaya gelmiş. Köyü çevreleyen uzun 

kavak ağaçlarının altına uzanmış. Dalları arasında bir sürü kuşun ötüşüp 

söyleştiğini görmüş. Bu durum avcının ilgisini çekmiş. Bu mücevher gibi değerli 

kuşları bir süre izlemiş. Birden, öğretmenin «Köyümüzün kalkınmasında önemli 

bir etken olacak». Sözlerini hatırlamış. Kendince, öğretmenin sözlerinden yanlış 

bir yargıya varmış. Bu küçücük, güzel kuşların karınlarında mücevher saklı 

olabileceğini düşünmüş. Hemen tüfeğini kapıp, güzel kuşlara yöneltmiş. Tüfeğin 

sesinden kuşlar paniğe kapılıp dağılmışlar. Ancak içlerinden birisi isabet alıp pat 

diye yere düşmüş. 

Silah sesini duyan köy halkı, bir anda avcının çevresinde toplanmış. Güzel 

kuşun yaralı kanadını sarmışlar. Mücevher derdinde olan avcı, köy halkına çok 

kızmış. 

–Mücevherlerimi vermem de vermem, diye tutturmuş. Köy halkı, önce, onun 

söylediklerinden hiç bir şey anlamamış. Daha sonra durumu öğrenince, küçük 

çocuklardan yaşlısına kadar herkes öyle gülmüş, öyle gülmüş ki, hepsinin 

gözlerinden yaşlar gelmiş. 

Köylüler, güzel kuşun yarasını iyi etmişler. Güzel kuş, uçup  ar- kadaşlarının 

arasına katılmış. 

Kuşların güzelliği kısa zamanda çevreye yayılmış, dillere destan olmuş. 

Uzak yörelerden yüzlerce insan bu kuş cennetine akın etmiş. Bu küçük bakımsız 

köy, kısa zamanda zenginleşmiş, kalkınmış.İnsanları daha rahat, daha mutlu 

yaşamaya başlamış. 

Bilgisizliğini iyice anlayan avcı, çok üzülmüş. Böyle akılsızca işler 

yapmayacağına dair kendi kendine söz vermiş... 

Sevim Dağkıran 

 

Savol va topshiriqlar 

I. Matnni o‘qing va o‘zbek tiliga tarjima qiling. 
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II. Matndan  fe’llarni toping, ularning zamonini aniqlang.  

III. Matn mazmunini gapirib bering.  

 

 

Ç I Ğ 

 

Güzel yurdumuzun bir çok yöresinde iklim şartları yönünden kış ağır 

geçmektedir.  Bizim köyümüz de, ağır kış şartlarının hakim olduğu bir bölgedeydi. 

Bu kış yine çok kar yağmış ve bazı yerlerde kar kalınlığı bir metreyi geçmişti. 

Hepimizin korktuğu şey başına gelmişti. Köyümüzü kasabaya bağlayan tek yol 

kapanmıştı. Işte bu bizi perişan ediyordu. Kasaba ve vilayetle ilişkimizin kesilmesi 

demek, bizim birçok tehlike ile karşı karşıya kalmamız demekti. Yiyecek 

yönünden, sağlık yönünden çok zorluklar çekiyorduk. Gözümüzü aldığı her yer 

kardı. Yeryüzü bembeyaz olmuştu. Ama biz bu gelinlik misali  beyazlığa o kadar 

sevinmiyorduk. Karın bu kadar fazla yağması bizim köyümüze felaketler 

getiriyordu. Nitekim yolumuz kapanmıştı. Yolun tekrar açılması için, kasabadaki 

görevlilerin yolu açmasını veya karların erimesini beklemekten başka çaremiz 

yoktu. Çok mecbur kaldığımız zamanlarda kasabaya köyümüzde bulunan üç adet 

atlıkızak sayesinde ulaşabiliyorduk. 

Köyümüzde sağlık görevlisi yoktu. Yazları sağlık işlerimizi kasabadaki 

sağlık ocağına giderek çözülüyorduk. Kışları yolumuzun kapalı olduğu zamanlar 

ise, askerliğini revirde sağlıkçı olarak yapan Haydar emmi iğnelerimizi yapıyor, 

Hayriye ebe de kadınların doğum işleriyle de ilgileniyordu. Haydar emmi ve 

Hayriye ebe mecbur kalmadıkça sağlık işlerine karışmazlardı. Karın çok yağıp 

yolların kapalı olduğu zamanlarda gönüllü birer sağlık eri gibi görev yaparlardı. 

Çok şükür şimdiye kadar hiç bir yanlış hareketleri olmadı. 

Sabahleyin kalkmış köyümüzdeki kahvehaneye doğru gidiyorum. Birden 

kahvehanedeki komşuların telaşlı bir şekilde koştuklarını gördüm. Őnde Haydar 

emmi ve bekçi Hasan olduğu halde köyün alt tarafına doğru koşuyorlardı. Ne 

oldu? Nereye koşuyorsunuz?, - diye sordum. Bekçi cevap verdi: 
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Sorma Murat! Hamdilerin, Ahmet`in üzerine çığ düştü. Oraya gidiyoruz, 

dedi. 

Ahmet benim can ciğer arkadaşımdı, hemen onlara katıldım. Çığın düştüğü 

yere vardık. Burası hemen köyün girişinde olan bir tepenin altıydı. Daha önce 

karın çok yağdığı yıllarda köyümüzden bir çok insan burada can vermişti. Köye 

girerken mutlaka bu tepenin altından geçmek zorundaydık. Anlaşıldığına göre 

Ahmet`in de buradan geçerken üzerine çığ düşmüştü. Ahmet`in ailesi de olayı 

duyup gelmişlerdi. Hepsi ağlaşıyor, Ahmet`in kurtarılması için bizlere adeta 

yalvarıyor, bir yandan da kendileri uğraşıyordu. Birden çığın Ahmet`in üzerine 

düştüğünü gören çoban Ali: 

- Komşular, komşular ben gördüm. Ahmet`in üzerine çığ şurada düştü, diyor 

ve oranın karlardan temizlenmesini istiyordu. Gerçekten çoban Alì nin gösterdiği 

yerdeki karlar temizlenirken birden bir ses duyuldu. Ses karlar altından geliyordu. 

Ne söylediği anlaşılmıyordu. Karlar iyice alındığında Ahmet`e ulaşıldı. Karlar 

altından Ahmet dışarı çıkarıldı ve Haydar emmi hemen Ahmet`e baktı: 

- Ahmet yaşıyor, merak etmeyin, dedi. 

Gözü, kulağı karla dolmuştu. Űzerindeki karları temizlediler. Çoban Alì nin 

Ahmet`in çığ altında kaldığı yeri göstermesi onun hayatını kurtarmıştı. Yoksa 

saatlerce uğraşılıp zaman kaybedilecek ve Allah korusun  Ahmet`i  kaybedecektik. 

Ahmet zorlukla gözünü açtı ve: 

- Bacağım, bacağım çok acıyor, diyordu. 

Haydar emmi Ahmet`in bacağına baktı ve kırık olabileceğini, kasabaya 

götürülmesi gerektiğini söyledi. Bunu duyan Rıza hemen atını ve kızağı hazırlayıp 

geldi. Ahmeti kızağa koydular. Yanına Haydar emmi de binip kasabaya doğru yola 

çıktılar. Hepimiz onların sağ salim kasabaya ulaşması ve Ahmet`in eski sağlığına 

kavuşması için dua ediyorduk. Akşam  olduğunda gözümüze uyku  girmiyordu. 

Ahmet`in ailesi de oldukça üzgün, merakla bekliyordu. Sabahı nasıl ettik 

bilemiyorum. 

Sabahleyin kalktığımızda Ahmet`in ailesi ve komşular Rıza’nın kızağının 

kasabadan gelebileceği tek yöne doğru gözlerimizi dikip merakla beklemeye 
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başladık. Yaklaşık iki saat bekledikten sonra Rıza’nın atının zillerini duyduk. 

Şimdiye kadar atın zillerini duyduğumda bu kadar sevinmemiştim. Bir süre sonra 

Rıza’nın kızağı gözüktü. Űzerinde Haydar emmi ve Ahmet`te vardı. Yanımıza 

geldiklerinde neler olduğunu sorduk. Haydar emmi de: 

- Merak etmeyin. Bacağı kırılmış, alçıya aldılar. Alçılı olarak bir sure 

duracak ve istirahat edecek, dedi. Ahmet`i evlerine götürüp yatağa yatırdık. 

Ahmet`e ve ailesine geçmiş olsun diyerek oradan ayrıldık. Böylece köyümüzdeki 

bir çığ olayını daha ucuz anlatmış olduk. Bu felaketi ucuz anlatmamızın en 

önemli nedeni birlik ve beraberlik içerisinde yardımlaşmamız, dayanışmamız ve 

felaketlere karşı duyarlı olmamızdır.  

 

Savol va topshiriqlar 

I. Matnni o‘zbek tiliga tarjima qiling. 

II. Matnda ajratilgan so‘z birikmalarining tarjimasiga alohida e’tibor 

qarating. 

III. Matnda o‘zbek tiliga ibora shaklida o‘giriladigan gaplar bormi? 

IV. Matn mazmunini gapirib bering. 

 

 

AKREP VE AHTAPOTUN DİLLERE DESTAN AŞKI HİKAYESİ 

 

Çok uzak bir adada yaşayan güzeller güzeli Ahtapot ve çok yakışıklı bir 

akrep birbirlerine aşık olmuşlar. Fakat ikisi de birbirinden korkuyormuş. Ahtapot 

akrepten onu zehirli iğnesiyle sokar diye, akrep ise Ahtapotun uzun kolları onu 

boğar diye. Fakat daha fazla dayanamayarak ikiside birbirlerine kollarını 

uzatmışlar. Ahtapot en kötü ihtimalle bir kolumu veririm, nasıl olsa yerine yenisi 

gelir diye düşünmüş. Akrep ise Onun için kendimi feda edebilirim demiş. 

Birbirlerini çok seviyorlarmış. O kadar mutlularmış ki bütün hayvanlar çok 

kıskanıyormuş onları... 



 139 

Zamanla akrepten sıkılmaya başlamış Ahtapot, aklında açık denizler varmış 

hep. Oralara gidip başka hayvanlarla tanışmanın hayalini kuruyormuş. Güzelliğini 

bu şekilde geçirmemek için Okyanuslara doğru yüzmeye başlamış. Terk edilen 

akrep günlerce sahilde onun dönmesini beklemiş. Ardından çok ağlamış fakat göz 

pınarları olmadığı için, hep içine akmış göz yaşları. Okyanusların en güzel 

sularında süzülen ahtapot yeni yerler gördükçe işte gerçek mutluluk diye 

düşünüyormuş içinden. Akrebi çoktan unutmuş. Derken birden bir balıkçı ağına 

dolanmış olarak bulmuş kendisini. Kurtulmaya çalıştıkça daha çok dolanıyormuş. 

Onu gemiye çekmişler. Balıkçılar ahtapotun kollarını kesip geri denize atmışlar. 

Kesilen kollarıysa içki masalarında meze olarak kullanılmak üzere bir restorana 

satılacakmış. Canı çok yanan ve ne yapacağını bilemeyen ahtapot eski aşkı akrebe 

dönmeye karar vermiş fakat kolları olmadığı için yüzemiyormuş artık. Terk edilen 

akrepse onsuz olmaktansa ölmeyi tercih etmiş ve zehirli iğnesiyle kendisini 

sokmuş. Diğer hayvanlardan yardım isteyen ahtapot akrebe ulaşmak üzereymiş. 

Akrebin yanına vardığında ise akrebi ölmek üzereyken yakalamış. Akrep son 

nefesini verirken evet işte ben bu güzellik için kendimi feda ettim demiş içinden. 

Gerçek aşkının akrep olduğunu anlamış ahtapot. Ama artık ne ahtapotun onu 

saracak kollarıkalmış , ne de akrebin onu tekrar sevebilecek kalbi... 

Herşey zamanında yaşandığında güzeldir... 

 

Savol va topshiriqlar 

I. Matnni o‘zbek tiliga tarjima qiling. 

II. Matndanko‘p ma’noli so‘zlarni toping va ularni o‘zbek tili bilan 

qiyoslang. 

III. Matndan iboralarni toping va ularni o‘zbek tilidagi muqobili bilan 

qiyoslang. 

IV. Ajratilgan so‘zlarning tarjimasiga e’tibor qarating. 

V. Matndagi iboralar ishtirokida  gaplar tuzing. 
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Matnni turk tiliga tarjima qiling. 

 

OLAMNING YETTI MO‘JIZASI 

 

Olamning yetti mo‘jizasidan oltinchisi Iskandar Zulqarnayn nomi bilan 

bog‘liq Iskandariya minorasidir. 

Iskandariya shahri Nil daryosining quyilish joyida, misrliklarning Rakotis 

shaharchasi o‘rnida bunyod etilgan. Bu o‘z davrining yagona loyihasi asosida 

qurilgan eng dastlabki shaharlardan biri edi. Iskandariyada Buyuk Iskandarning 

tobuti saqlangan, san’at va fan markazi ham bo‘lgan. Museyon saroyi shu yerda 

mujassamlashgan edi. Hozirgi „muzey” so‘zi ham shu saroy nomidan kelib 

chiqqan. Museyon ayni vaqtda fanlar akademiyasi, olimlar uchun yotoqxona, 

texnika markazi, maktab, qolaversa, xazinasida yarim million kitob bo‘lgan yirik 

kutubxona ham edi. 

 

16-§. Davomiylik fe`li. Taxmin fe`li – 

Sürerlik fiili. Yaklaşma fiili 

 

Davomiylik fe’li (Sürerlik fiili). Bir fe’lning -a(-e) ravishdoshi bilan 

durmak, kalmak, gelmek fe’llarining birikishidan hosil bo‘lgan qo‘shma fe’lga 

davomiylik fe’li deyiladi. Davomiylik fe’li bajarilgan ishning uzluksiz va davomli 

bo‘lganini anglatadi. Davomiylik fe’li yasalishida ba’zi paytlarda -ip (-ip, -up, -üp) 

ravishdoshi bilan durmak, kalmakfe’llari ham qo‘llaniladi. Davomiylik fe’li turk 

tilida ko‘p ishlatilmaydi. 

-(y)a/-(y)e + durmak 

Sen vitrinlere bakadur,ben hemen geliyorum.(Sen vitrinalarga qarab tur, 

men darhol kelaman.) 

Siz eve gidedurun,biz daha sonra geliriz. 

-(y)a/-(y)e + kalmak 
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Kadın, kocasının arkasından saatlerce bakakaldı. 

Bakakalırım giden geminin ardından. (O. Veli Kanık) 

-(y)a/-(y)e + gelmek 

Yıllardan beri bu efsane burada söylenegelmiştir. 

Bu gelenek burada yıllarca halk tarafından uygulanagelmiştir. 

Eskiden yapılan savaşlarda yıllarca kılıç kullanılagelmiştir. 

-a(-e) ravishdoshi va gelmek fe’lidan yasalgan davomiylik fe’li ba’zan tezlik 

fe’li anglatgan ildamlik, tezlik ma’nosini beradi: 

Ansızın bir adam çıkageldi. 

-ip (-ip, -up, -üp) +durmak/kalmak 

Serpil Hanım saatlerce geminin ardından bakıp durdu. 

Bütün seyirciler sihirbazın hünerine şaşıp kaldılar. 

Eskiden dost olan iki ülke yıllarca savaşıp durdu. 

Ayşe halsizlikten saatlerce koltukta oturup kaldı. 

-ip ravishdoshi bo‘lmasa ham durmak, kalmak fe’llari davomiylik ma’nosini 

anglatadi. 

Kadın sabaha kadar ağladı durdu. –Kadın sabaha kadar ağlayıp durdu. 

 

Taxmin fe’llari (yaklaşık fiiller) 

 

Taxmin fe’llari fe’l negiziga –e ravishdosh qo‘shimchasi va undan keyin 

yazmak  yordamchi fe’lini qo‘shib yasaladi. Yazmak  yordamchi fe’li eski 

turkchadagi yanılmak  ma’nosida qo‘llanilgan bo‘lib, eski usmonli turkchasidan 

boshlab taxmin fe’llarida namoyon bo‘ladi. Bu fe’llar bugungi kunda yuz berishi 

xohlanmagan bir ish-harakatning amalga oshishiga bir bahya qolgani, sal bo‘lmasa 

yuz berishi mumkinligini bildiradi va yordamchi fe’lga qo‘shib yoziladi: 

düşeyazmak, yıkılayazmak, öleyazmak,  boğulayazmak,  kaçırayazmak. 

Taxmin fe’llari turk adabiy tilida unchalik ko‘p qo‘llanilmaydi. Uni ko‘proq 

turk tilining shevalari, og‘zaki nutqda uchratamiz2: “Şevkundan odlara tutuşup 

                                                                 
2X.Hamidov . Turk tili. Morfologiya.- Toshkent: ToshDSHI, 2011. 
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yanayazmışam”.  Ayağı kayıp düşeyazmış. Üç gün susuz, ekmeksiz kaldım, açtan 

öleyazdım  . 

 

1-mashq. Quyidagi gaplarni qavs ichida berilgan fe l̀larning tezlik yoki 

davomiylik shakllari bilan tugallang. 

 

1.Masadaki   ekmeği   (kaldırmak). 

2. Hiçbir iş yapmadan bütün gün bilgisayarın başında veya televizyonun 

karşısında (oturmak) . 

3. Aylin Hanım, şu mektuplar çok önemli, öğlene kadar  (yazmak) . 

4. Siz sofrayı (hazırlamak) ben bakkaldan ekmek alıp geleyim.  

5. İstemeden kötü sözler birden ağzından (çıkmak) . 

6. Kaçırdığı otobüsün arkasından (bakmak). 

7. Zil çalıyor. Kapıyı (açmak) . 

8. Onu karşımda görünce heyecandan (donmak) . 

9. Kedi arabanın önüne birden (fırlamak) . 

10. Yolda yürürken aniden başı (dönmek) . 

 

2-mashq. Quyidagi galarni tarjima qiling. 

 

1. İstemediğim sözler ağzından dökülüverdi.  (............................................)  

2. Çocuklar bahçede koşuşup duruyorlar.    (...............................................)  

3. Sınıfta kaldığını öğrenince donakaldı.     (...............................................)  

4. Az kalsın annem yalanımı yakalayacaktı.    (..........................................)  

5.Neredeyse on yıl oldu, ben hâlâ doğduğum şehre gidemedim.  (..............)  

6. Etrafımda dolanıp durma, ağzından baklayı çıkar. Ne istiyorsun? (.........) 

 

3-mashq. Quyidagi gaplarni fe l̀larning tezlik shakllari bilan tugallang. 

 

                                                                                                                                                                                                                 
. 
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1. Ne olur, o güzel sesinle bize sen de bir şarkı söyle………………. . 

2. İşe o kadar daldım ki birden akşam ol………………………….. .  

3. Otobüs aniden hareket edince ayağım takılıp koltuktaki adamın üzerine 

düş……………. .  

4. Ben çok meşgulüm, lütfen şu müşteriyle sen ilgilen……………….. 

5. Yemek pişmiştir, şu ocağı kapat………………………………….. .  

6. Bebek, denize girmeye alışık değil, aniden hastalan………………..  

7. Şu raporları şirkete faksla…………………….. .  

8. Hırsızlar, köpeğin sesini duyunca…………………..  

9. Onlar çocuktur, olağan şeyler bunlar, her şeye kız………………….  

10. Tamam, herkes yanlış yapabilir, bu kadar söylenme, biraz da al-

dırma………….  

 

PİR-İ TÜRKİSTAN 

 

Tarih boyunca, Türk dünyasının  milli ve manevi birliğini sağlayan büyük 

adamlar  yetişmiştir. Bunlar: Kaşgarlı Mahmut, Ali Şir Nevai, Hoca Ahmet 

Yesevi, Yunus Emre ve Mevlana gibi şahsiyetlerdir.  

 Sözlü edebiyatımızın en önemli ürünü, geleneksel hale gelmiş olan 

kopuz çalıp ır söyleme biçimidir. Bu gelenek İslamiyeti kabul etmiş olan Türk 

topluluklarında  da yaygın bir şekilde devam etmektedir.  

Hoca Ahmet Yesevi, bu şekilde yaşayan Türk topluluklarına İslami şiir 

yoluyla herkesin anlayabileceği basitlikte anlatmasını bilmiş gerçek bir alim ve 

gerçek bir Allah dostu idi. Hoca Ahmet Yesevi, yalnızca büyük bir tasavvuf şairi 

ve tarikat kurucusu değil, aynı zamanda Türk dünyasında yüzyıllarca etkisini 

sürdürmüş büyük bir şahsiyetti. 

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Hoca Ahmet Yesevi’ye Pir-i 

Türkistan denilmesi boşuna değildir. 

Носа Ahmet Yesevi’nin Hikmet’lerinin etrafında toplananlar, İslamiyet’i 

yeni seçmiş, samimi duygularla bu yeni dine bağlanmış, göçebe bir hayat tarzı 



 144 

süren Türk topluluklarıydı. Носа Ahmet Yesevi, şiirleriyle hem dini hem de 

sosyal hayattaki başıboşluğu, bilgisizligi gidermek için çaba harcıyordu. 

Nasihatçı ve doğru yolu gösterici tarafı, onun toplumu eğitme isteğinin bir 

ifadesiydi. 

О, topluma yaşayışıyla örnek olmak isteyen ve kendine peygam- berimizin 

yaşayışını örnek alan, kendini asla toplumun üzerinde görmeyen, mütevazi ve 

kültürlü bir zattı. 

Ahmet Yesevi’nin, Batı Turkistan’da, Çimkent’in doğusunda Sayram 

kasabasında doğduğu rivayet edilir. 11. yüzyılın sonlarına doğru doğduğu 

anlaşılan Yesevi’nin babasının şeyh İbrahim adlı, tanınmış bir sufi olduğu ve 

soyunun da Hz. Ali’ye dayandiği anlatı lmaktadır. Küçük yaşta ana-babasını 

kaybeden Ahmet Yesevi, ablası Gevher Şehnaz ile Yesi’ye yerleşir. 

Ahmet Yesevi, ilk eğitimini Arslan Baba’dan alarak olgunlaşmaya başlar. 

Ancak, bir yıl sonra Arslan Baba ölünce Yesevi, ilim ve irfanını artırmak üzere 

Buhara’ya gider. Orada Носа Yusuf Hemedânî’ye bağlanır. Şeyhi Hemedânî ile 

çok yer gezen Ahmet Yesevi, daha sonra Buhara’da şeyhinin yerine geçer ve 

ondan aldığı işaretle Yesi’ye döner, tasavvufî hayatını orada devam ettirir. 

Носа Ahmet Yesevi’nin gayretleriyle hem yerleşik bir hayat süren Özbekler, 

Tacikler ve Karakalpaklar hem de göçebe bir hayat süren Kazak, Kırgız ve 

Türkmenler arasında İslamiyet kök salmıştır. İslam’ın bayraktarlığını  yapan Türk 

toplulukları, ruh ve gönül dünyalarını bu ulu zatın ve onun yolunda gidenlerin 

şiirleriyle beslemişlerdir. Yunus Emre’nin ve Mahdumkulu’nun şiirlerinde 

Ahmet Yesevi’yi hissetmemek mümkun değildir. 

Yesevi de Yunus da İslam’ın özüne bağlı kişiler oldukları için, gurur, kibir 

ve riya gibi olumsuzlukları insanlara yakıştırmazlar. Tasavvuf ehlinin miskin 

miskin oturmasının doğru olmadığını söyleyen Yesevi, bütün hayatı boyunca 

geçimini kaşık yönterek sağlamıştır. Hayatta kimseye yük olmamak, kendi emeğiyle 

geçinmek, harama el uzatmamak ve adaletli olmak onun en onemli ilkeleridir. 

Yesevi, zikre ve sohbete önem veren biriydi. Meclisinde kadın-erkek birlikte yer 

almıştır. Yesevi’ye göre, kadının eğitimi erkeğin eğitimi kadar önemlidir. 
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Yesevi’nin tasavvuf anlayışında “edep” çok önemli bir yer tutar. Ona göre 

ilim ve irfanın özü “edep”tir. Yesevi’den etkilenen Yunus da “İlime ettim talep, illâ 

edep, illâ edep.” diyerek edebin önemini göstermiştir. Nitekim Mevlana da bu 

konuda onlarla aynı fikirdedir: 

“Adem oğlunun eğer edepten nasibi yoksa âdem degildir.  

Adem oğluyla hayvan arasındaki fark edeptir, 

Gözünü aç da bak cümle Kelâmullah'a 

Kur'an'ın bütün ayetlerinin mânâsi edepten ibarettir.” 

 

Hoca Ahmet Yesevi’den Özdeyişler 

Çalışma ve düşünme ibadettir. 

Sevgiyi, saygıyı günlük hayata geçir. Düşmanına iyilik et ve yaptığın iyiliği 

başa kakma. 

Marifeti olmayanın kerameti de olmaz. 

Benlikten geçmeyince tevazu sahibi olamazsın;  

Tevazu sahibi olmayınca hak yoluna giremezsin.  

Hak yolunda olmayınca nefsini pak edemezsin. 

Geçici hevesleri, benlik davasını ve egoizmi bırak. Bunlar Hak yolu-nun 

tuzaklarıdır. 

Savol va topshiriqlar 

I. Matnni o‘qing va o‘zbek tiliga tarjima qiling. 

II.Matndan qo‘shma fe’l shakllarini toping, ularni o‘zbek tilidagi fe’llar  

bilan qiyoslang. 

III. Matn mazmunini gapirib bering 

 

 

TUZLU KAHVE HİKAYESİ 

 

Kıza bir partide rastlamıştı.. Harika birşeydi. O Gün peşinde o kadar 

delikanlı vardı ki... Partinin sonunda kızı kahve içmeye davet etti. 
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Kız parti boyu dikkatini çekmeyen oğlanın davetine şaşırdı ama tam bir 

kibarlık gösterisi yaparak kabul etti. Hemen köşedeki şirin kafeye oturdular.  

Delikanlı öyle heyecanlıydı ki, kalbinin çarpmasından konuşamıyordu.  

Onun bu hali kızın da huzurunu kaçırdı... 

“Ben artık gideyim” demeye hazırlanırken, delikanlı birden garsonu çağırdı.  

“Bana biraz Tuz getirir misiniz” dedi. “Kahveme koymak için.” 

Yan masalardan bile şaşkın yüzler delikanlıya baktı. Kahveye tuz! Delikanlı 

kıpkırmızı oldu utançtan ama Tuzu kahvesine döktü ve içmeye başladı. Kız, 

merakla “Garip bir ağız tadınız var.” dedi.. Delikanlı anlattı: “Çocukken deniz 

kenarında yaşardık. Hep deniz kenarında ve denizde oynardım.  

Denizin Tuzlu Suyunun tadı ağzımdan hiç eksilmedi. Bu tatla büyüdüm ben. 

Bu tadı çok sevdim. Kahveme tuz koymam bundan. Ne zaman o tuzlu tadı 

dilimde hissetsem, çocukluğumu, deniz kenarındaki evimizi ve mutlu ailemi 

hatırlıyorum... Annemle babam hala o deniz kenarında oturuyorlar. Onları ve evimi 

öyle özlüyorum ki...”  

Bunları söylerken gözleri nemlenmişti delikanlının... Kız dinlediklerinden 

çok duygulanmıştı. İçini bu kadar samimi döken, evini, Ailesini bu kadar 

özleyen bir adam, evi, Aileyi seven biri olmalıydı. Evini düşünen, evini 

arayan, evini sakınan biri... Ev duygusu olan biri... Kız da konuşmaya başladı. 

Onun da evi uzaklardaydı. Çocukluğu gibi... O da ailesini anlattı. Çok şirin bir 

sohbet olmuştu... Tatlı ve sıcak. Ve de bu sohbet öykümüzün harikulade güzel 

başlangıcı olmuştu tabii... 

Buluşmaya devam ettiler ve her güzel öyküde olduğu gibi, prenses, prensle 

evlendi. Ve de sonuna kadar çok mutlu yaşadılar. Prenses ne zaman kahve yapsa 

prensine içine bir kaşık tuz koydu, hayat boyu... 

Onun böyle sevdiğini biliyordu çünkü...  

40 yıl sonra, adam dünyaya veda etti. “Ölümümden sonra aç” diye bir 

mektup bırakmıştı sevgili karısına. Şöyle diyordu, satırlarında: “Sevgilim, bir 

tanem. Lütfen beni affet. Bütün hayatımızı bir yalan üzerine kurduğum için beni 

affet. Sana hayatımda bir tek kere yalan söyledim.. Tuzlu kahvede. 
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İlk buluştuğumuz Günü hatırlıyor musun? Öyle heyecanlı ve gergindim ki, 

şeker diyecekken ‘Tuz’ çıktı ağzımdan. Sen ve herkes bana bakarken, değiştirmeye 

o kadar utandım ki, yalanla devam ettim. Bu yalanın bizim ilişkimizin temeli 

olacağı hiç aklıma gelmemişti. Sana gerçeği anlatmayı defalarca düşündüm. Ama 

her defasında korkudan vazgeçtim.  

Şimdi ölüyorum ve artık korkmam için hiçbir sebep yok... 

İşte gerçek: Ben tuzlu kahve sevmem! O garip ve rezil bir tat. 

Ama seni tanıdığım andan itibaren bu rezil kahveyi içtim. 

Hem de zerre pişmanlık duymadan. Seninle olmak hayatımın  

en büyük mutluluğu idi ve ben bu mutluluğa tuzlu kahveye borçluydum. 

Dünyaya bir daha gelsem, herşeyi yeniden yaşamak, seni yeniden tanımak ve 

bütün hayatımı yeniden seninle geçirmek isterim, ikinci bir hayat boyu daha tuzlu 

kahve içmek zorunda kalsam da...” 

Yaşlı kadının gözyaşları mektubu sırılsıklam ıslattı. Lafı açıldığında  birgün 

biri, kadına “Tuzlu kahve nasıl bir şey?” diye soracak oldu..  

Gözleri nemlendi kadının... 

Çok tatlı!..dedi... 

 

Savol va topshiriqlar 

I. Matnni o‘zbek tiliga tarjima qiling. 

II. Matndan ma’no ko‘chishiga misollar toping. 

III. Matnda qanday g‘oya ilgari surilayotganini ayting. 

IV. Hikoyadagi ibratdan qanday hikmat yuzaga keladi? 

V. Matn mazmunini gapirib bering. 

 

 

17-§. Ot kesim- İmek Fiili 

 

Gapning kesimi ot, sifat, son, olmosh, ravish, harakat nomi, otlashgan 

sifatdosh va alohida so‘zlar guruhi bilan ifodalansa, bunday kesim ot kesim 
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deyiladi. Turk tilida ot kesim tilshunoslikning sintaksis bo‘limida emas, balki 

morfologiyada, aniqrog‘i , fe`l so‘z turkumining ichida o‘rganiladi. Ot kesim imek 

fiili deb yuritiladi va fe`l zamonlarida bo‘lishli hamda bo‘lishsiz shakllarda 

tuslanadi.Ot kesimning bo‘lishsiz shakli  değil so‘zi bilan yasaladi.  

Ot kesimning hozirgi va hozirgi-kelasi zamon shakli quyidagi qo‘shimchalar 

bilan yasaladi: 

Birlik     1-shaxs:          -im, -ım, -üm, -um 

               2-shaxs:          -sin, -sın, -sün, sun 

               3-shaxs:          -dir, -dır, -dür, -dur 

Ko‘plik  1-shaxs: -iz, -ız, -üz, -uz 

               2-shaxs:          -siniz, -sınız, -sünüz,-sunuz 

3-shaxs: -dirler,-dırlar,-dürler,-durlar,-tirler,-tırlar,-türler,-turlar. 

imek fe’li shaklining yaqin o‘tgan zamon ko‘rinishi -(y)d-im, -(y)di-n, -

(y)di, -(y)di-k, -(y)di-niz, -(y)di-lerdir. 

-di qo‘shimchasi hikoya murakkab zamondagi fe`lning qo‘shimchasi singari 

o‘zbek tiliga edi deb tarjima qilinadi: O dün evdeydi. (U kecha uyda edi.)Shuning 

uchun ba’zi adabiyotlarda ot kesimning o‘tgan zamon shakli imek fiilinin 

hikayesideb yuritiladi. 

Uzoq o‘tgan zamon shakli esa -(y)miş-im, -(y)miş-sin, -(y)miş, -(y)miş-iz, -

(y)miş-siniz, -(y)miş-ler dir.  

-miş qo‘shimchasi rivoyat murakkab zamondagi fe`lning qo‘shimchasi 

singari o‘zbek tiliga emish, ekan deb tarjima qilinadi: O dün evdeymiş. (U kecha 

uyda ekan.) Shuning uchun ot kesimning uzoq o‘tgan zamon shakligaimek fiilinin 

rivayeti deyiladi. 

Shart mayli shakli ko‘rinishi quyidagichadir: -(y)se-m, -(y)se-n, -(y)se, -

(y)se-k, -(y)se-niz, -(y)se-ler.  

-sa qo‘shimchasi shart murakkab zamondagi fe`lning qo‘shimchasi singari 

o‘zbek tiliga bo‘lsa deb tarjima qilinadi: O bugün evdeyse ziyaretine gideriz. (U 

bugun uyda bo‘lsa, ko‘rgani boramiz.)Shuning uchun ot kesimning shart mayli 

shakligaimek fiilinin şartıdeyiladi. 
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Ot-kesimli gaplar -o‘g‘zaki nutqda ancha keng qo‘llaniladi: 

Bugün çok sevinçliyim. 

Ayşe'nin babası lisede öğretmenmiş.  

Tutumlu olmakta yarar vardır.  

Kanaatkârlıktan daha büyük bir zenginlik yoktur. 

Erkek aslan aslan da, dişi aslan aslan değil mi? (Türk Atasözü)  

Doğrunun yardımcısı Allah'tır. (Türk Atasözü)  

Bu adamın hiçbir suçu yok.  

Ne paramız var, ne de başımızı sokacak bir evimiz! 

Bu elbise size göre değil.  

Bizim köyde güzel meyve bahçeleri var. 

 

Ot- kesımining tuslanishi 

Şimdiki Zaman ve Geniş Zaman 

 

Bo‘lishli 
Bo‘lishli  

so‘roq 
Bo‘lishsiz 

Bo‘lishsiz 

so‘roq 

büyüğü

m 

büyük 

müyüm? 

büyük 

değilim 

büyük değil 

miyim? 

büyüksü

n 

büyük 

müsün? 

büyük 

değilsin 

büyük değil 

misin? 

büyük büyük mü? büyük değil büyük değil mi? 

büyüğüz 
büyük 

müyüz? 

büyük 

değiliz 

büyük değil 

miyiz? 

büyüksü

nüz 

büyük 

müsünüz? 

büyük 

değilsiniz 

büyük değil 

misiniz? 

büyüktü

rler/ 

büyüklerdir 

büyükler mi? 

büyük 

müler? 

büyük 

değildirler 

büyük 

büyük değiller 

mi? 

büyük değil 
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değillerdir miler? 

 

Belirli Geçmiş Zaman 

 

Bo‘lish

li 

Bo‘lishli  

so‘roq 
Bo‘lishsiz Bo‘lishsiz so‘roq 

büyükt

üm 

büyük 

müydüm? 

büyük 

değildim 

büyük değil 

miydim? 

büyükt

ün 

büyük 

müydün? 

büyük 

değildin 

büyük değil 

miydin? 

büyükt

ü 

büyük 

müydü? 

büyük 

değildi 

büyük değil 

miydi? 

büyükt

ük 

büyük 

müydük? 

büyük 

değildik 

büyük değil 

miydik? 

büyükt

ünüz 

büyük 

müydünüz? 

büyük 

değildiniz 

büyük değil 

miydiniz? 

büyükt

üler/ 

büyüklerdi 

büyük 

müydüler? 

büyük 

değildiler 

büyük değiller 

miydi? 

 

Belirsiz Geçmiş Zaman 

 

Bo‘lishli 
Bo‘lishli  

so‘roq 
Bo‘lishsiz 

Bo‘lishsiz 

so‘roq 

büyükmüşü

m 

büyük 

müymüşüm? 

büyük 

değilmişim 

büyük değilmiş 

miyim? 

büyükmüşs

ün 

büyük 

müymüşsün? 

büyük 

değilmişsin 

büyük değilmiş 

misin? 

büyükmüş büyük büyük büyük değilmiş 
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müymüş? değilmiş mi? 

büyükmüşü

z 

büyük 

müymüşüz? 

büyük 

değilmişiz 

büyük değilmiş 

miyiz? 

büyükmüşs

ünüz 

büyük 

müymüşsünüz? 

büyük 

değilmişsiniz 

büyük değilmiş 

misiniz? 

büyükmüşl

er/ büyüklermiş 

büyük 

müymüşler? 

büyükler 

miymiş? 

büyük 

değilmişler/ büyük 

değillermiş 

büyük 

değilmişler mi? büyük 

değiller miymiş? 

 

1-mashq. İyi , hasta, akıllı, uslu so‘zlarini tuslang. 

 

2-mashq. Ot kesimlarga o‘tgan zamon qo‘shimchasini qo‘shing. 

 

1. O geçen sene çok çalışkandı….. 

2. Ahmet’in halası öğretmen…… 

3. Orada arabalar …….. 

4. Dolaptaki pasta senin……… 

5. Eski elbiselerin sandıkta……. 

6. Küçükken çok yaramaz bir çocuk…….. 

7. Önemli olan yarışmak……. 

8. Eve dönmek için saat çok geç……. 

9. Zorlu bir yolculuktan sonra artık Erzincan’da…… 

10. Yediğim en güzel pasta…… 

11. Rıfat Amca her zamanki yerinde…… 

12. Daha önce burada park ……. 

13. Bu duvarın rengi sarı değil yavru ağzı…… 

14. Mağaranın girişi bu tarafta…….. 

15. Ağrı Dağı, Türkiye’nin en yükse dağı…….. 

16. Bir de bakmış ki kazanın içi süt dolu…….. 
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17. Ben bu kapının kulu…… 

18. Zaman, akıp giden bir nehir…….. 

19. Aradığımız kişi o …….. 

20. Çamaşır sepeti bomboş…….. 

 

 

ANNE SEVGİSİ 

 

Evin en güzel yeri üst kattaki penceresiydi. Oradan bütün cadde görülür, 

şehri çevreleyen dağlar rahatça seyredilebilirdi. Her öğle sonrası anne orada oturur, 

çocuklarla birlikte evden ayrılan eşini selamlardı. Pazar akşamı da aynı yerde 

oturmuş, eşinin ve çocuklarının dönüşünü beklemişti. Daha eve yaklaşmadan, 

uzaktan kendisini sevgiyle selamlamışlardı. Anne yürüyemiyordu. Yıllardan beri 

hastaydı ve ayakları tutmuyordu. Ama yine de gözü çocuklarının üstünden 

ayrılmaz; elbiselerinde en ufak bir leke, ayakkabılarında bir çamur izi olmaması 

için çırpınırdı. Çocukları ona yaptıkları gezintilerden, dinledikleri müzikten ve 

derslerden bahsettikçe gözleri ışıklanır, onları sevinçle dinlerdi.  

Çayırlarda otlayan inekler, bir gün önlerine ansızın çıkan tavşanı anlatırken 

anne öylesine mutlu olurdu ki çocukları kendisine bir hediye getirince dünyalar 

kadar sevinirdi. 

 En çok da çocukların kırlardan topladığı çiçekler hoşuna giderdi. Onları 

hemen bir vazoya koyar, bir hafta boyunca gururla seyrederdi. Bazen de çocuklar 

içi boş bir salyangoz  kabuğu, küçük bir kuş yuvası getirirlerdi.  Anne bayılırdı 

sevinçten... 

Bir gün baba çocuklara “Gelecek Pazar günü yakın bir kasabaya gideceğim; 

Bazı işlerim var orada.” demişti. “Sabahleyin trenle yola çıkar, akşama döneriz.” 

Çocuklar heyecanla ellerini çırptılar. Müthiş bir şeydi bu... Bütün gün ormanda ve 

ırmak kıyısında eğleneceklerdi. Neler alacaklarını düşündüler hemen... Bir sırt 

çantası, futbol topu, hamak... Daha bir sürü şey... Çocuklar kendi aralarında zevkli 

bir konuşmaya dalmışlardı. 
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Anne bir tarafa çekinmiş, üzgün bir yüzle oturuyordu. Bütün gün evde, tek 

başına kalacaktı. Pencere kenarında oturacak sıkıntıyla hep yolu gözleyecek, bir 

şeyler okumaya çalışacaktı. Vakit geçmeyecekti hiç... Ne olurdu çocuklardan biri 

yanında kalsaydı. Ama hiç bir şey söylemedi. Çocukların neşesini bozmaya hakkı 

yoktu. 

Öğleden sonra Yavuz annesinin yanında oturmuş, bir kitap okuyordu. 

Annesi, bir kelimeyi doğru okuyamadığı zaman tekrarlıyor, oğluna yardım 

ediyordu.  

Biraz sonra Yavuz’un okuduğu parcha bitmişti. Birden aklına gelmiş gibi 

annesinin göğsüne sokuldu. Kollarını boynuna dalayarak: 

–Anneciğim...diye fısıldadı. Pazar günü ben seninle kalmak istiyorum. Ama 

kimseye bir şey söylemek yok,  iyi mi? 

Annesi oğlunu öperek: 

–Peki çocuğum. Çok sevindim davranışına... Pazar günü canım 

sıkılmayacak, dedi. 

Ertesi gün küçük kız mutfakta çalışırken bir kaza oldu. Ayşe yıkadığı tabağı 

kurularken yere düşürmüş ve kırmıştı. Korkuya kapıldı birden. 

 Tabağın kırıldığını annesi görmüştü. Kızına sevgiyle yaklaşarak: 

–Canın sağ olsun kızım, dedi. Dolapta başka tabaklarımız var. 

Küçük kız sevindiiçten annesinin davranışına... Okula gitmek üzere evden 

çıkarken, 

–Anneciğim, dedi. Biliyor musun? Pazar günü ben evde kalacağım. Birlikte 

otururuz. Ama kimselere söyleme bunu. 

 Anne akşamüstü, odasına çekilmiş, dikişle uğraşıyordu. Büyük oğlu içeriye 

girdi. Sağa sola bakıyor, sıkıntılı sıkıntılı dolaşıp duruyordu. Bir şeyler 

söyleyecekmiş gibi bir hâli vardı. Ama söyleyemiyordu. 

Annesi, sormak zorunda kaldı: 

–Hayrola, bir şey mi var? 



 154 

–Şey... Anneciğim... Bir oyuncak uçak yapıyorum da...Ben pazar günü evde 

kalıp onu tamamlasam olmaz mı? Diğerleri gitsinler. Ben burada senin yanında 

kalsam. Ama bunu babama ve kardeşlerime söyleme sakın. 

Böyle iyi kalpli ve anlayışlı çocuklara sahip olduğu için annenin gözleri 

yaşlarla dolmuştu. Akşam eşine olanları bir tarafta  gizlice anlatınca, kocası: 

–Pazar günü başka bir şey yapalım. İş yerinin sahibi ile konuşur, otomobilini 

odunç alırım. Oturacak dört kişilik yeri var. Yavuz şoförün yanına geçerse rahatça 

sığarız. Sen de gelirsin. Ne dersin teklifime? 

 Anne el çırparak kabul etti. O pazar  hakikaten, çok güzel bir gün geçirdiler. 

O neşeli  tatil gününü yıllarca unutamadılar. 

Rizâ Akdemir 

 

Savol va topshiriqlar 

I. Matnni o‘qing va o‘zbek tiliga tarjima qiling. 

II. Matndan so‘z birikmalarini toping, ularning turini aniqlang.  

III. Matn mazmunini gapirib bering. 

 

PERİ BACALARI 

 

     «Peri Bacaları» Kapadokya bölgesinde bulunan doğal yapılara verilen 

isimdir.  

Peri Bacaları, milyonlarca yıl boyunca akarsuların ve rüzgârın Kapadokya 

çevresindeki yanardağlardan püsküren lavaları aşındırması ile şekillenmiştir. Her 

yıl dünyanın çeşitli yerlerinden milyonlarca turist Kapadokya bölgesine getiren 

gizemli peri bacalarının sırrı nedir? Peri bacaları ile ilgili günümüzde bırçok efsane 

bulunmaktadır. İşte bunların en meşhuru: 

       Bugün Kapadokya denen yerde bir zamanlar korkunç devler varmış. 

Insanlar, bu korkunç devlarin gönlünü hoş tutup onları kızdırmamak için buraya 

hediyeler bırakıp kurbanlar kesermiş. Yine de bazen bu dev insanlara kızar, 

dağların tepesinden ateş dalgaları gönderirmiş. 
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       Günlerden bir gün periler ülkesi padışahının yolu buraya düşmüş. 

Burada yaşayan insanları görmüş ve onların hâline acıyıp onlara yardım etmeye 

karar vermiş. Emrindeki tüm perileri çağırmış. Perilere, insanların çok zor 

durumda olduğunu ve zalim devleri durdurarak insanlara yardım etmek istediğini 

söylemiş. Eğer onlar zalim devlerin gönderdiği ateşleri söndürebilirlerse devlerin 

de yerin altına kaçacağını ve insanları bir daha rahatsız edemeyeceğini perilere 

anlatmış. 

        Padişahlarının konuşmasının ardından binlerce peri, ellerindeki kar ve 

buz tanelerini, onların yaşadığı dağın zirvesinde fokurdayan ateşe atmaya 

başlamışlar. Hiç durmadan, günlerce çalışmışlar ve ateşi, kar ve buzla söndürmeyi 

başarmışlar. Sonunda devler korkarak yerin derinliklerine kaçıp saklanmak 

zorunda kalmışlar. Insanlar, perilerin bu zaferini büyük sevinçle karşılamışlar, 

günler, geceler boyunca şenlikler düzenleyip bu zaferi kutlamışlar. O günden sonra 

insanlar ve periler arasında çok sıkı bir dostluk oluşmuş. Bu dostluk uzun yıllar 

devam etmiş. Insanlar kayalara oydukları mağaralarda yaşarken periler de sivri 

kayalıkların üzerindeki küçük odacıklarda yaşamışlar. «Peri Bacaları»nın adı 

buradan gelmektedir. 

 

Savol va topshiriqlar 

I. Aşağıdaki kelimeleri eş anlamlıları ile eşleştirelim. 

 

1. zirve                                                        a.  eğlence  

2. fokurdamak                                             b.merhamet etmek  

3. şenlik                                                       c. tepe  

4. zafer                                                        ç.  kaynamak  

5. acımak                                                     d. galibiyet  

 

II. Metinde geçen «gönlünü hoş tutmak» deyeniminin anlamı 

aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyelim. 
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a. kızdırmak              b. üzmek           

 c. ümitlendirmek            ç. mutlu etmek  

 

 

 

 

 

18-§. Yordamchi so‘z turkumlari. Ko‘makchi. Yuklama. Bog‘lovchilar- 

Edatlar. Son Çekim Edatları.Bağlaçlar. Sona Gelen Edatlar. 

 

Yordamchi so‘zlar turk tilida edatlar yoki takılar deyiladi3. Ular har tilda 

bo‘lgani kabi turk tilida ham mustaqil emas, ma’lum vazifani bajaruvchi so‘zlardir. 

Agar otlar va fe’llar leksik ma’noli so‘zlar bo‘lsa, yordamchi so‘zlar ma’noga ega 

bo‘lmagan, faqat ma’lum grammatik vazifani bajaruvchi so‘zlar hisoblanadi. 

Yordamchi so‘zlar mustaqil so‘zlarni bir-biriga bog‘lab, ular bilan birgalikda 

ma’no kasb eta oladi:Ayı gibi adam,  araba ile geldim,  Aliye göre değil,  rüzgara 

karşı  açık . 

Yordamchi so‘zlar shakllariga ko‘ra so‘zlar, vazifalariga ko‘ra esa kelishik 

qo‘shimchalari holatida bo‘ladi. Masalan: Alı için getirdim.= Alı’ye getirdim. 

Hayvan gibi saldırmış.= Hayvanca saldırmış. 

Turk tilining grammatikasiga oid kitoblarda qadimgi turk tilida yordamchi 

so‘zlar deyarli bo‘lmaganligi, ularning keyinchalik o‘zlashtirilib yoki ba’zi 

mustaqil so‘zlarning qoliplashuvi natijasida shakllanganligi va vaqt o‘tib ularning 

sonlari ortib borganligi aytiladi. 

So‘z turkumlari ichida eng tor qamrovni tashkil etuvchi yordamchi so‘zlar, 

asosan, ikki manbadan yuzaga kelganligi ma’lum. Bulardan birinchisi – yordamchi 

so‘z sifatida qo‘llanadigan ravishlar, ikkinchisi – kelishik qo‘shimchasi shaklidagi 

                                                                 
3X.Hamidov . Turk tili. Morfologiya.- Toshkent: ToshDSHI, 2011. 
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o‘rin-yo‘nalish otlari. Yordamchi so‘zlar turlanmaydigan, tuslanmaydigan 

so‘zlardir, ya’ni ular qo‘shimcha olmaydi. 

Yordamchi so‘zlarni ravishlarga parallel shaklda tor doirada guruhlashtirish 

mumkin:  

1. O‘zak shaklida bo‘lgan yordamchi so‘zlar; 

2. Otdan yasalgan yordamchi so‘zlar; 

3. Fe’ldan yasalgan yordamchi so‘zlar; 

4. Joy, yo‘nalish otlaridan yuzaga kelgan yordamchi so‘zlar. 

1. O‘zak shaklida bo‘lgan yordamchi so‘zlar.  Ushbu guruhni bir bo‘g‘inli 

yoki tahlil qilinishi qiyin bo‘lgan va ba’zi o‘zlashgan yordamchi so‘zlar tashkil 

etadi: dek, için, beri, kadar, dair, rağmen, ait kabi. 

2. Otdan yasalgan yordamchi so‘zlar.  Bu guruhni eski va yangi shakl 

yasovchi qo‘shimchalar yordamida yasalgan va ko‘pchiligi ravish bo‘lgan so‘zlar 

tashkil etadi:üzere, sonra, yukarı, başka, değin, yana, nispetle, önce, yollu, gibi   

kabi. 

3. Fe’ldan yasalgan yordamchi so‘zlar.  Ushbu guruhni eski, yangi 

ravishdoshlar va ba’zi ravish shakllari tashkil etadi:ölçüye göre, gözlük ile, 

camiden öte, vazife diye, güneşe karşı, havadan dolayı, bundan ötürü, sorumlu 

olarak  kabi. 

4. Joy, yo‘nalish otlaridan yuzaga kelgan yordamchi so‘zlar.  Bu guruhni 

yuqorida ham sanab o‘tilgan, yangi turkchada yordamchi so‘zlar guruhini  

kengaytirgan va boyitgan ba’zi shakllar tashkil etadi.  

Turk tilshunosligida yordamchi so‘zlarning uchta turi ajratiladi: 

bog‘lovchilar (bağlam edatları), ko‘makchi va yuklamalar (son çekim edatları ve 

sona gelen edatlar) va undov so‘zlar (ünlem edatları). 

Bog‘lovchilar(bağlam edatları) 

So‘zlar, so‘z birikmalari, gaplarni shakl va ma’no jihatdan bir-biriga 

bog‘lovchi yordamchi so‘zlarga bog‘lovchilar (bağlam edatları yoki bağlamlar, 

ba’zan bağlaçlar)  deyiladi.  
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Turk tilining tuzilishi boshqa tillarga nisbatan ancha ixcham, gaplarning 

ko‘pi sodda bo‘lgani sabab bog‘lovchilarning soni ko‘p emas. Yuqorida 

ta’kidlanganidek, bog‘lovchilar boshqa tillardan o‘zlashish va qoliplashish 

natijasida yuzaga kelgan.  

Turk tilida nutqda faol qo‘llanuvchi bog‘lovchilar, asosan, quyidagilardir: 

ve, ama, çünkü, ya da, fakat, eğer, veya, lakin, oysa, yahut, ancak, oysaki, veyahut, 

yalnız, halbuki kabi. 

Bog‘lovchilar tuzilish va shakl jihatdan o‘ziga xos xususiyatlarga ega. 

Shunga ko‘ra ularni quyidagilarga bo‘lish mumkin:  

Asl bog‘lovchilar:ve, ama, de, eğer, lakin, yani, meğer, hem… kabi. 

Yasama bog‘lovchilar:üstelik, yalnız, ancak, örneğin, gerçekten, açıkçası, 

kısacası kabi. 

Qo‘shma (murakkab) bog‘lovchilar:öyleyse, oysa, neyse, kimbilir, yoksa, 

veyahut, meğerse, nitekim kabi. 

Birikma bog‘lovchilar. Ba’zi bog‘lovchilar va so‘zlar birikib, bog‘lovchi 

birikmalarini hosil qiladi. Ayniqsa, ki  bog‘lovchisi bir qancha so‘z va 

bog‘lovchilar bilan birikkan holda qo‘shma bog‘lovchilar hosil qiladi. Ularning 

o‘zini ham alohida uch guruhga bo‘lish mumkin: 

1) ki  bog‘lovchisi bilan yasalgan bog‘lovchilar: halbuki, oysakı, mademki, 

sanki, şöyle ki, yeter ki, demek ki, farzet ki, tut ki, şu var ki, kaldı ki, ne var ki, değil 

mi ki kabi. 

 2) so‘z birikmasi shaklidagi bog‘lovchilar: bunun için, bundan dolayı, bu 

yüzden, bu bakımdan, buna göre, o halde, bundan başka, bununla birliktekabi. 

3) takroriy bog‘lovchilar: ne… ne, hem… hem, gerek… gerek, ya… ya, 

olsun… olsun, ama… ama, kah…kah, ister… ister kabi. 

Bu bog‘lovchilarning anchasi turk tiliga boshqa tillarda o‘zlashgan, faqat 

keyinchalik ba’zilari turkcha so‘zlar bilan almashtirilgan yoki yangi turkcha aslli 

bog‘lovchilar yasalgan. Shu sababli gapdao‘zlashgan bog‘lovchini sof turkcha 

bog‘lovchi bilan almashtirish mumkin bo‘ladi. 
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Bog‘lovchilarning vazifasi nima ekanligi ko‘proq ular qo‘shma gaplar ichida 

kelganda namoyon bo‘ladi: 

Bugün size gelemem, çünkü çok işim var. 

(Bugun sizning yoningizga kela olmayman, chunki ishim juda ko‘p). 

O bugün geç kalmadı, hatta on dakika erken geldi. 

(U bugun kech qolmadi, hattoo‘n daqiqa erta keldi). 

Dün çok yorgundum, üstelik bölüm müdüründen de azar işittim.  (Kecha 

juda charchagandim, uning ustiga bo‘lim mudiridan ham gap eshitdim). 

Paramız yok, yani biz bu arabayı  alamayız. 

(Pulimiz yo‘q, ya’ni biz bu mashinani ola olmaymiz). 

Onu dürüst biri sanmışım, meğer (meğerki) hırsızmış. 

 (O‘z vaqtida kelishim kerak, yo‘qsa hamma narsadan mahrum bo‘laman). 

Ko‘makchilar(son çekim edatları).Turk tilida bog‘lovchilarga o‘xshash 

vazifani bajaruvchi yana bir yordamchi so‘z turkumi borki, ular ko‘makchilar (son 

çekim edatları) dir. Ular orasidagi farq shundaki, bog‘lovchilar so‘z birikmalari, 

uyushiq bo‘laklar va sodda gaplar orasida, ko‘makchilar esa faqat so‘zlar orasida 

munosabat o‘rnatishga xizmat qiladi. İle yordamchi so‘zi turk tilida ham 

bog‘lovchi, ham ko‘makchi sifatida qo‘llanadi. Bog‘lovchilar va ko‘makchilar 

orasidagi farqni  yanada aniqlashtirish uchun quyidagi misollarga murojaat qilish 

mumkin: 

Engin okula bisiklet ile gitti. (ko‘makchi)  

(Engin maktabga velosiped bilan ketdi).  

Engin ile Ayşe okula gittiler. (bog‘lovchi) 

(Engin bilan Oysha maktabga ketishdi). 

ile so‘zining bog‘lovchi yoki ko‘makchi ekanligini aniqlash uchun uning 

o‘rniga vabog‘lovchisi qo‘yib ko‘riladi. ile so‘zi ve ma’nosida qo‘llanilganda 

bog‘lovchi vazifasida keladi. 

Kalem ile silgi aldım. 

Ayşen ile Ali pikniğe gittiler. 

Çanta ile bavulu bana ver. 

Kalem ve silgi aldım. 

Ayşen ve Ali pikniğe gittiler. 

Çanta ve bavulu bana ver. 
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Turk tilida nutqda vosita, sabab, zamon, makon va shu kabi sintaktik 

munosabatlarni ifodalash uchun qo‘llaniladigan yordamchi so‘zlarga ko‘makchilar 

deyiladi. Turk tilshunosligida ko‘makchilar son çekim edatları  deyiladi. Ba’zi 

grammatika kitoblarida ko‘makchilarning ilgeçler  deb atalganini ham ko‘rish 

mumkin.  

Hozirgi zamon turk tilidagi asosiy ko‘makchilar sirasiga için, gibi, kadar, 

göre, dolayı, ötürü, üzere, değin yordamchi so‘zlari kiritiladi. Undan tashqari, 

ba’zi ot, sifat, ravish va ba’zi yordamchi so‘zlar ham hozirgi zamon turk tilida 

ko‘makchi sifatida qo‘llanib kelinadi.  Bular ile, nazaran, ait, üzre, beri, gayri, 

böyle, önce, evvel, sonra, geri, karşı, doğru, diye, sıra, yana, taraf, başka, dair, 

rağmen, dek, öte  kabi so‘zlardir.  Eski turkcha matnlar, shuningdek, hozirgi 

zamon turk badiiy adabiyotida uchrab turadigan naşi, birle, bigi, tek, öndin, sarı, 

içre, ara, içeri, dışarı, özgekabi so‘zlarni ham ko‘makchilar sirasiga kiritish 

mumkin.  

Ko‘makchilar o‘zgarmaydigan (turlanmaydigan va yasalmaydigan) 

yordamchi so‘zlardir. Nutqda qo‘llanilishi, otlarning ayrim kelishik shakllarini 

boshqarishlariga ko‘ra ko‘makchilar quyidagilarga bo‘linadi: 

1. Bosh kelishikdagi otlar va qaratqich kelishigidagi olmoshlar bilan birga 

qo‘llanadigan ko‘makchilar: ile, için, gibi, kadar, birle, bigi, tek  kabi (su ile,  bal 

gibi, Ayşe için, benim gibi).  Masalan: Ahmet aslan gibi delikanlıydı (Ahmad sher 

kabi yigit edi). Hayatımda senin (onun)  kadar güzel kadın görmedim (Hayotimda 

sendek (uningdek) go‘zal ayolni ko‘rmadim). Bazı insanlar sadece para için çalışır 

(Ba’zi kishilar faqat pul uchun ishlaydi). Paketi posta ile göndereceğiz(Paketni 

pochta orqali jo‘natamiz)kabi.  

2. Bosh kelishikdagi ot yoki otlashgan fe’l (harakat nomi) bilan birga 

qo‘llanadigan ko‘makchilar: üzere (üzre), diye, sıra, içre, ara  kabi. Masalan:  baş 

üzre,  gelmek üzre,  cihan içre,  mutluluk diye   kabi.  

3. Otlarning jo‘nalish kelishigi shakli bilan birga qo‘llaniladigan 

ko‘makchilar: kadar, göre, nazaran, ait, karşı, doğru, taraf, dair, rağmen, değin, 
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dek kabi.Masalan:eve kadar, bana göre, bize ait, sabaha karşı, tatlı dile dair, her 

şeye rağmen, bugüne değin, evimize dek   kabi.  

4. Otlarning chiqish kelishigi shakli bilan birga qo‘llaniladigan 

ko‘makchilar:dolayı, ötürü, ötrü, beri, gayri, böyle, önce, evvel, sonra, geri, yana, 

başka, öte kabi. Bu guruhga eski turkchada qo‘llanilgan naşi, sarı, içeri, dışarı, 

özge (bundan dolayı, benden önce)kabi ko‘makchilarini ham kiritish mumkin.  

Masalan: gelmemenizden dolayı (kelmaganingiz sababli), gecikmesinden ötürü 

(kechikkani tufayli),  bir aydan beri (bir oydan beri),kahvaltıdan önce 

(nonushtadan oldin),yemekten sonra (ovqatdan keyin),  babasından yana (otasi 

tomonidan),  Ahmet’ten başka (Ahmaddan boshqa)  kabi. 

Turk tilida ko‘makchilar bajaradigan vazifa va maqsadiga ko‘ra 

quyidagilarni ifodalaydi: 

1. Birgalik:ile,  birle; 

2. Sabab:  için, üzere,dolayı, ötürü, naşi, diye; 

3. O‘xshashlik: gibi, biği, kadar, dek, değin; 

4. Farqlilik: başka, özge, gayrı, ayrı; 

5. Holat:  göre, nazaran, dair, ait, rağmen, halde; 

6. Miqdor: kadar;  

7. Payt, zamon: beri, önce, evvel, böyle, sonra, geri, öndin; 

8. Joy, yo‘nalish: kadar, değin, dek, karşı, doğru, yana, taraf, sarı, sıra, 

içeri, içre, üzre, ara, öte. 

9. Maqsad:için, üzere. 

Yuqorida sanab o‘tilganlardan tashqari, turk tilshunosligida halde, karşılık, 

mukabil, nisbet, bedelkabi so‘zlar borki, ularni ham ko‘makchilar jumlasiga 

kiritish mumkin: çalıştığı halde, buna mukabil, buna karşılık, buna bedel, ona 

nisbet. 

Hozirgi zamon turk tilidagi hakkında, yüzden, yüzünde, üzerine, yandan, 

taraftan, tarafından, bakıma, bakımdan, bakımından, yönden, yönünden, cihetle, 

süretle, süretiyle, sebeple, sebebiyle, dolayısiyle kabi mustaqil so‘zlar ham gapda 

ko‘makchilar vazifasida qo‘llanib kelinadi. 
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Ba’zi ko‘makchilar ravish, sifat hamda ot bo‘lib ham qo‘llanila oladi. 

  Ko‘makchi: Aslan gibi adam. 

  Ravish:  Aslangibi dövüştüler. 

   

  Ko‘makchi: Aslan kadar kuvvetli. 

  Ravish:  Seni sabahakadar bekledim. 

 

Yuklamalar (sona gelen edatlar).Nutqda mustaqil so‘zlardan keyin kelib, 

ularga qo‘shimcha ma’no beruvchi yordamchi so‘zlarga yuklamalar deyiladi. 

Yuklamalar turk tilshunosligida alohida yordamchi so‘z turkumi sifatida 

ajratilmaydi. Ular umumiy shaklda yordamchi so‘zlar guruhiga kiritilib, sona 

gelen edatlar (ya’ni so‘zning oxirida keluvchi yordamchi so‘zlar) deb o‘tiladi. 

Ba’zi turk tili grammatikasi kitoblarida yuklamalarning takılar (ya’ni “taqinchoq”, 

“bezak so‘z” ma’nosida) deb atalganini ham uchratish mumkin.   

Yuklamalar ba’zan ko‘makchilar singari gap ichida  so‘zni undan oldin yoki 

keyin kelgan bo‘laklar bilan bog‘laydi hamda ma’noni kuchaytirishga xizmat 

qiladi. Shu bois yuklamalarni turk tilshunoslari kuchaytiruvchi yordamchi so‘zlar 

deb ham ataydilar: dahi, da (de), ise, ki (eski turkchada qo‘llangan kim), bile, değil, 

fakat, ancak, sadece, yalnız, sanki, tıpkıva hok. Masalan: Bana dahi güvenmiyor 

(Menga ham (hatto) ishonmaydi). Seni bile unuttum(Seni hatto unutdim)kabi. 

Turk tilidagi yuklamalarni so‘zga qo‘shadigan ma’nolariga ko‘ra, so‘roq va 

taajjub, kuchaytiruv va ta’kid, ayiruv va chegaralov, aniqlov, gumon va inkor 

yuklamalari deya guruhlarga bo‘lish mumkin.  

So‘roq va taajjub yuklamasi, asosan, mi va ya shaklida bo‘lib, ular nutqda 

so‘roqni (gelecek mi?), taaajjubni (Acaba, söylemedimi?   ya şunu alsam?) 

ifodalaydi. Shuningdek, nutqda buyruq, iltimos, qistashni ifodalovchi  haydi, de 

(da), -e (a) yuklamalarini ham ushbu guruhga kiritish mumkin (haydi, sen gel de, 

görelim;  söylesen-e,  otursan-a). 

Turk tilida ya yuklamasi ta’kid, uqtirish ma’nosini ifodalaydi: Ahmet var ya, 

işte o senin dayın olur (Ahmad bor-ku, ana o‘sha sening tog‘ang 
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bo‘ladi).Shuningdek, ta’kid va kuchaytiruv ma’nolarini ifodalashda zaten, zira 

so‘zlari ham keng qo‘llaniladi: Zaten, sen bunu önceden biliyordun. Zira, o zaman 

her şey bitmişti. 

Ta’kid va kuchaytiruv ma’nolarini de(da) va ki (kim) yuklamasi ham 

ifodalaydi: Kaç kere geleceğim dedim de, hiç fırsat bulamadım (Necha marta 

kelaman dedim-u, hech fursat topa olmadım). O kadar kurnaz ki (Shunchalik 

ayyorki.) kabi. 

 

1-mashq. Gaplarni o‘qing, tarjima qiling. Bog‘lovchi va ko‘mak- chilarni 

toping. 

 

Yaşar Doğu, aslan gibi kuvvetli bir adamdı. 

Leyla, melek gibi güzel bir kızdı. 

Senin kadar güzel bir kadın görmedim. 

Fatma Hanım kadar cimri biri zor bulunur. 

Senin için her şeyi yaparım. 

Bu şiirleri çok sevdiğim bir kadın için yazdım. 

Bu paketleri posta ile yollayınız. 

İşe otobüsle gidiyorum. 

Sabahları jiletle tıraş oluyorum. 

Mektubu uçakla yolla. 

 

2-mashq. Gaplarni o‘qing, tarjima qiling. Bog‘lovchi va ko‘makchilarni 

toping. 

 

Bence yemek biraz acımsı.  Bence yemek acı gibi. 

Sana kardeşçe davrandım.   Sana kardeş gibi davrandım. 

Çok bilirmişcesine konuştu.           Çok bilirmiş gibi konuştu. 
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3-mashq. Gaplarni o‘qing, tarjima qiling. Bog‘lovchi va ko‘makchilarni 

toping. 

 

Bana göre bu elbise çok güzel. 

Nurşen'e göre bu kitap iki ayda bitecek. 

Halil'e göre Gizem daha çalışkan bir öğrenci. 

Anneme yollamak üzere bir paket hazırladım. 

Tatile çıkmak üzere hazırlıklarımı tamamladım. 

Bu yıl tatil için Marmaris'e veya Bodrum'a gitmek istiyorum.  

Bu olaydan sonra üç veya dört yıl hapis cezası verirler.  

Bu toplantıya sen veya ben, ikimizden birinin mutlaka katılması gerekiyor.  

Bana yarın gel yahut birini gönder.  

Artık derslerine iyi çalış ve yahut okulu bırak, bir işe gir.  

Bu televizyonu tamir ettirelim ve yahut bir yenisini alalım.  

Yazın hep birlikte Izmir'e ve yahut İstanbul'a gidelim. 

 

4-mashq. Gaplarni o‘qing, tarjima qiling. Bog‘lovchi va ko‘makchilarni 

toping. 

 

Televizyon izlemek istiyorsun, ama ödevlerini yapmadın.  

Güzel bir ev satın almak istiyorum , ama yeterli param yok.  

Ben seni çok seviyorum, ama sen beni hiç sevmiyorsun.  

Toplantıya zamanında gelmek istedim, ama trafik çok yoğundu.  

Bu akşam sinemaya git, ama yarın erken kalk.  

Seninle evlenmek istiyorum , fakat düğün yapacak param yok.  

Üniversiteyi bitireceksin, fakat iş bulamayacaksın.  

Çok iyi bir adamdı, fakat biraz tembeldi.  

Bu kitabı tam üç kez okudum, fakat hiç birşey anlamadım.  

Arkadaşınla oyna, fakat asla kavga etme.  

Sana karşı hep iyi davrandım, lâkin sen bunu hiç bir zaman anlamadın.  
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İstediğim evi satın aldım, lâkin çok borçlandım.  

Murat, derslerine çok çalışıyor, lâkin bir türlü başarılı olamıyor,  

İstediğin  parayı al, lâkin işi çabuk ve iyi yap.  

Senin sözlerine hak veriyorum, ancak sende beni birkez dinlemelisin.  

 

5-mashq. Gaplarni o‘qing, tarjima qiling. Bog‘lovchi va ko‘makchilarni 

toping. 

 

Çok çalışıyor, ancak bir türlü başarılı olamıyor.  

Dün sergide çok güzel bir kadınla tanıştım, ancak onun kim olduğunu 

bilmiyorum.  

Vaktin yok, biliyorum, ancak yarın gelebilirsen çok iyi olur.  

Seninle çok iyi anlaşabiliriz, ancak birbirimizin düşüncelerine saygılı 

olmamız gerek.  

Onunla konuşabilirsin, ancak çok dikkatli ol.  

Pikniğe yarın gidelim, yalnız sen beni erken uyandır.  

Bu sınavı başarırsın, yalnız çok çalışman gerek.  

Sana borç verebilirim, yalnız en kısa zamanda bana geri ödemelisin.  

Özgürce konuş, dilediğin gibi hareket et, yalnız terbiyeli ol ! 

 

6-mashq. Gaplarni o‘qing, tarjima qiling. Bog‘lovchi va ko‘makchilarni 

toping. 

 

Dün size gelemedik, çünkü çok işimiz vardı.  

Sınavları başaramadın, çünkü hiç çalışmadın.  

Ödevleri yapamadım, zira dün hasta oldum.  

Bu yaz tatile çıkamayacağız, zira paramız yok.  

Ayşen araba kullanmayı öğrendi; hatta Ankara'dan İstanbul'a araba ile  gitti.  

Marmaris'i çok beğendik; hatta iki gün orada  kaldık.  

Dün çok yorgun ve hastaydım; üstelik bir de müdürden azar işittim.  
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Dün akşam yemekler çok güzeldi; üstelik güzel bir müzik vardı.  

Hafta sonu bize pek çok misafir geldi; üstelik çocukları da çok yaramazdı.  

Doğum günü partime doksan iki yaşındaki dedem bile katıldı.  

Henüz dört yaşında; piyano çalıyor, şarkı söylüyor, yazı bile yazıyor.  

Haydar Bey trafik kazasından sonra hafızasını yitirmiş, kendi kızını bile 

tanımıyor.  

Çok acele seyahete çıkmam gerekti, yanıma tıraş makinasını bile alamadım.  

 

7-mashq. Berilgan so‘zlarni bo‘sh o‘rinlarga joylashtirib, matnni o‘qing. 

 

Oysaki, hâlbuki, meğerse, mademki, ne var ki, ne yazık ki, neyse ki 

 

Evlilik Teklifi 

 

Yetmiş altı yaşında dul bir kadın ile seksen yaşında dul bir adam, 

aralarındaki dostluğu iki yıldır sürdürüyorlardı; ................ iki yıl yaşlı insanlar için 

çok daha uzun bir zaman demekti.  Adam, “……………….. onunla görüşüyoruz; 

zaman kaybetmeden onunla evlenmeliyim.” diye düşündü. Bir akşam yemeğinde 

adam, kadına evlenme teklifi etti; ……………….. kadın da bu teklifi kabul etti. 

Ertesi gün, adam erkenden uyandı; ……………….. bir sorun vardı. O, dün akşam 

arkadaşına evlenme teklifi etmişti; ……………….. bu önerisine arkadaşının ne 

yanıt verdiğini hatırlayamıyordu. Bu sırada, kadın da düşünüyordu: Dün akşam bir 

evlenme teklifine “Evet” demişti, ……………….. kime “Evet” dediğini 

bilmiyordu. Adam hemen kadına telefon etti ve arkadaşına, dün akşamki önerisine 

“Evet” mi yoksa “Hayır” mı dediğini sordu.  Telefonun öteki ucundan kadının 

kocaman kahkahası yükseldi: “İyi ki aradın, George. Ben de, kimin evlenme 

önerisine ‘Evet’ yanıtı verdiğimi anımsamaya çalışıyordum; ……………….. 

senmişsin.” 

 

8-mashq. Mos so‘zlarni bo‘sh o‘rinlarga joylashtirib, matnni o‘qing. 
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Bir Varoluş Öyküsü 

Baba: Oğlum, senin mutlu olmanı çok istiyorum; ……………….. 

evleneceğin kızı da ben seçeyim diyorum.  

Oğul: Hayır baba.  

Baba: Senin için Bill Gates’in kızını seçtim.  

Oğul: Peki baba.  

Baba, Bill Gates’e gider.  

Baba: Kızınızın oğlumla evlenmesini istiyorum. 

Bill Gates: Hayır. Oğlunuzun kim olduğunu bile bilmiyorum. 

Baba: Oğlum çok iyi, yardımsever, yakışıklı bir çocuktur; ……………….. 

Dünya Bankası’nda CEO‘dur.  

Bill Gates: Peki, bir plan yapıp çocukları tanıştıralım; ……………….. bunu 

hemen yapalım. Baba, Dünya Bankası’na gider.  

Baba: Oğlumu dünya bankasına CEO olarak almanızı istiyorum.  

Başkan: Hayır, böyle şey olmaz. 

Baba: Hemen “Hayır.” demeyin. Oğlum çok çalışkandır, gayretlidir; 

……………….. O, Bill Gates’in damadıdır.  

Başkan: Hımm… Oğlunuzu sevdim; ……………….. oğlunuz akıllı birine 

benziyor. İşe hemen başlasın…  . 

 

9-mashq. Mos so‘zlarni bo‘sh o‘rinlarga joylashtirib, gaplarni o‘qing. 

 

1. Borçlarını ödemen için sana para vereceğim; ……………….. iş bulman 

için de yardım edeceğim.  

2. Bu olay beni çok etkiledi; ……………….. bundan başka bir şey 

düşünemez oldum.  

3. Çok zengin ama cimriydi; ……………….. adamı görseniz beş parasız 

zannederdiniz. 
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 4. Doktor baş ağrımın nedenini anlamadı; ……………….. ağrı kesici bir 

ilaç da vermedi.  

5. Tiyatro için bilet bulamadık; ……………….. sinemada da yer 

kalmamıştı.  

6. Yaptıklarından çok pişman olduğunu; ……………….. bir daha aynı 

hatayı yapmayacağını söylüyor.  

7. Yemekler çok lezzetliydi; ……………….. hayatımda yediğim en güzel 

yemekti. 

 

10-mashq. Quyidagi bo‘sh o‘rinlarni “gibi” va “kadar” so‘zlari bilan 

to‘ldiring. 

 

Ayşe su ……………. para harcıyor. Yarın Cevahir’e gidecek ve kar 

……….. beyaz pamuk ………. yumuşak bir kaban alacak. Ama çok pahalı. Akşam 

eşini ikna edecek ama eşi keçi …………. inatçı. Önce kabul etmeyecek ama sonra 

Ayşe’ye kredi kartını verecek. Tabii ki Ayşe sadece kaban almayacak. Ayşe tilki 

…….. kurnaz bir kadın. Kartı aldıktan sonra alış veriş yapacak. Eşi de dünya 

………. borcu ödeyecek. 

 

11-mashq. Quyidagi so‘zlarni bo‘sh o‘rinlarga joylashtiring. 

 

Bebek, tilki, taş, pamuk, manken, su, buz, babam, altın, kar.  

 

1. Annem yeni bir deterjan aldı. Çamaşırlar ………… gibi bembeyaz oluyor.  

2. Babam doktor ben de ………….. gibi doktor olacağım.  

3. Canım kızım ………… gibi mışıl mışıl uyuyor. 

4. Ayşe dün bir kurabiye yaptı. Kek ……….. gibi sertti. Kimse yemedi.  

5. Annemin elleri ………… gibi yumuşacık. 

6. Cerenin boyu 1.80. ………. gibi kız.  

7. Eda dün alışverişte …………. gibi para harcadı. 
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8. Kışın Moskova’ya gittik. Hava ………… gibiydi. Çok üşüdük.  

9. Zamanım ………….. gibi değerli onu boşa harcamak istemiyorum.  

10. …………. gibi bir kurnaz adam. Ona dikkat et. 

 

19-§.Alohida so‘zlar guruhi. Undov va taqlid so‘zlar. Modal so‘zlar - 

Ünlemler. Yansıma sözcükleri 

 

Undov so‘zlar (ünlem edatları) 

Turk tilshunosligida alohida so‘zlar guruhiga mansub bo‘lgan modal so‘zlar 

alohida o‘rga nilmay, undov so‘zlarning bir turi sifatida o‘rganiladi.Undov so‘zlar  

ünlem edatları deyiladi. 

Tilda his-hayajon, sevinch, alam, iztirob, nafrat, qo‘rquv, hayrat va shunga 

o‘xshash insonga xos boshqa ruhiy holatlarni ifodalovchi, shuningdek, birini 

chaqirish, bildirilgan fikrni tasdiqlash yoki rad etish, so‘rash, ko‘rsatish, tabiatdagi 

tovushlarni taqlid shaklida, bir so‘z vositasida ifodalash uchun nutqda 

qo‘llanadigan yordamchi so‘zlarga undov so‘zlar deyiladi.  

Nutqda undov so‘zlarning ifoda qobiliyati benihoya kuchlidir. Ulardan 

ba’zilari yakka holda qo‘llangan holda, keng ma’no ifodalashi mumkin. Ular 

nutqda gapdan alohida, mustaqil holda qo‘llanganda yozuvda ularning oxirida 

undov belgisi qo‘yiladi: Ah! Evet!  kabi. Nutqda, ko‘pincha, undov so‘zdan keyin 

u tuyg‘u va tilakni izohlovchi  gap keladi: Oh! Hava biraz serinledi (Oh, havo 

biroz salqin bo‘ldi). Hah! tam istediğim gibi (Ana, xuddi istaganimday). Haydi!  

işinize bakın (Qani, hamma o‘z ishiga qarasin)  kabi.  Undov so‘zlarning gap 

oxirida kelganligini ham uchratish mumkin. Masalan: Lafı uzatmayalım, haydi!  

(Gapni cho‘zmang), Fazla konuşuyorsun, be!(Ko‘p gapiryapsan) 

Turk tilshunosligida undov so‘zlar besh kichik guruhga ajratiladi: undov 

so‘zlar (ünlemler), xitob va chaqiriqni ifodalovchi so‘zlar (seslenme edatları), 

so‘roqni ifodalovchi undov so‘zlar (sorma edatları),  ko‘rsatish, ishorani 

ifodalovchi undov so‘zlar (gösterme edatları), javobni ifodalovchi undov so‘zlar 

(cevap edatları). 



 170 

Undov so‘zlar(ünlemler).Undov so‘zlar his-hayajonni (ah, vah, eyvah, ay, 

oh, heyret, vay, oy, of, püf, aferin, hah, sakın, hop, haydi, pişt, aman va hok), 

atrofimizdagi olam, jonli tabiatdagi tovushlarni(pat, küt, çat, miyav )taqlid shaklida 

ifodalovchi so‘zlardir. 

Undov so‘zlar mustaqil so‘z turkumlariga juda yaqin turuvchi yordamchi 

so‘zlardir. Buni ushbu so‘zlardan ba’zilarining masdar kabi qo‘llanishi (undov 

so‘zlardan yasalgan fe’llar) misolida ko‘rish mumkin:of-lamak (uflamoq), püf-

lemek (puflamoq), çat-lamak (chatnamoq), miyav-lamak(miyovlamoq) kabi. 

Xitob va chaqiriq so‘zlar (seslenme edatları).Xitob va chaqiriqni 

ifodalovchi so‘zlar hech qanday ma’noga ega bo‘lmaydi. Ular faqat vosita 

vazifasini bajaradi: a, ey, ay, oh, hey, ya, yahu, a be, be, ulan, hu . Bunday so‘zlar 

har doim kuch berib talaffuz qilinadi.   

So‘roq ifodalovchi undov so‘zlar (sorma edatları).Turk tilida so‘roqni 

ifodalovchi undov so‘zlarning soni juda kam: hani, acaba, acep, ha, hah, hı, 

hıh.Ularga nasıl, neden, niçinkabi so‘roq olmoshlarini ham ilova qilish mumkin. 

Nutqda bu undov so‘zlar ham kuchli urg‘u bilan talaffuz qilinadi. 

Ko‘rsatish, ishorani ifodalovchi undov so‘zlar(gösterme edatları).Bu 

so‘zlar bir shaxsni, bir narsani ko‘rsatish uchun qo‘llaniladi. Ular ham son jihatdan 

kamchilikni tashkil qiladi. Hozirgi zamon turk tilida ko‘rsatishni ifodalovchi, eski 

turkchadan saqlangan uş yordamchi so‘zining o‘rin-payt kelishigi qo‘shimchasi (-

de, -te)ni olgan yagona shakli – işte  so‘zi borligi ham ta’kidlanadi.  

Hozirgi paytda turk tilining shevalarida saqlanib qolganaha, daha, deha, te, 

nahkabi undov so‘zlarni ham ushbu guruhga kiritish mumkin.  Shu o‘rinda 

bugungi kunda ham turk tilida qo‘llanib kelayotgan ko‘rsatishni ifodalovchi yana 

bir eski - ta  undov so‘zini aytib o‘tmoq joiz. Bu yordamchi so‘z o‘zbek tilidagi To 

uygacha yayov ketdim  (Eve kadar yaya (yürüyerek) geldim) misolidagi to  so‘ziga 

mos keladi.  

Javobni ifodalovchi undov so‘zlar(cevap edatları).Ushbu turga kiruvchi 

undov so‘zlar tasdiq yoki inkorni ifoda etadi: evet, hayır, yok, değil, peki, hay hay 

kabi. Shuningdek, bu guruhga he, efendim, tabii, elbette kabi so‘zlarni ham kiritish 
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mumkin. Bulardan efendim so‘zini olsak, ushbu so‘z ayni vaqtda nutqda xitob, 

murojaat, savolni ham ifodalab keladi.  

Turk tilida iyi, güzel, olur, olmaz, oldu  kabi mustaqil so‘zlar ham javobni 

ifodalovchi undov so‘z sifatida qo‘llanadi. Javob undov so‘zlari ham har doim 

kuchli urg‘u bilan aytiladi.  Turkcha gerçekten (hakikaten), kuşkusuz (şüphesiz), 

belki, demek so‘zlari turk tilshunosligida undov so‘zlar jumlasiga kiritiladi (o‘zbek 

tilshunosligida bu so‘zlarni modal so‘zlar deb ataladi). 

Turk tilida aslida mustaqil so‘z bo‘lgan, lekin nutqda undov so‘z vazifasida 

qo‘llanib kelinayotgan aferin;  Allah, Allah; Tanrım, Yarabbi, yazık, sakın  

so‘zlaridan tashqari, Allah aşkına, Aman Tanrım, Aman Yarabbi, Allahını 

seversen, hadi canım sen de, hadi oradankabi turg‘un birikmalar ham nutqda undov 

ma’nosida bir so‘z kabi qo‘llanadi. 

Taqlid so‘zlar(yansıma sözcükleri). Taqlid so‘zlar shaxs, predmet va turli 

jonivorlarning tovushiga taqlidni bildiradi. Ular turli xildagi ixtiyoriy va ixtiyorsiz 

tovush va qichqiriqlarni, harakat yoki holatni bildiradi: 

Güm,güm,güm!Yerin altından sesler geliyordu.  

Şelâlenin sulari gürül gürül akıyordu. 

Bizi görünce köpekler hav hav diye havlamaya başladılar. 

Odun küt..  diye düştü.  

Küçük kuzular me!...me!.. .diye bağırdılar.  

Kedi sabaha kadar miyav  miyav  diye bağırdı.  

Tak, tak, tak! Birden bire kapı vuruldu.  

Tık, tık, tık! Hafif bir ayak sesi duyuldu.  

Tırk! Diye şişenin kapağını açtı.  

 

1-mashq. Berilgan so‘zlarni mos o‘rinlarga qo‘ying. 

 

Sakın,   ama sakın,  yok artık,  Oooo,  ah , hey, vay,  eeee, hop,  işte, eyvah,   

vah vah,  eyvah,   lütfen, hah,  ne kadar,  Allah`ım, sakın. 

1. ___________demek sen de sınavı kazanamadın! 
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2. ___________ servisi kaçırdım! 

3.___________ bana yardım edin! 

4. ___________ tamam, şimdi çok güzel oldu! 

5. Bu _________ güzel bir tesadüf! 

6. _________ cennetteyim sanki! 

7. Orada kal,_______ buraya gelme! 

8._________ sen buralara uğrar mıydın? 

9. ______, şimdi orada olacaktım ki!.. 

10. ______, burada sigara içmek yasaktır! 

11. _______, yeter be! 

12._______, ne de çok şey biliyormuş! 

13. _________, bu kadarına da pes! 

14. _________, burası özel mülk; giremezsiniz! 

15. _______ bu harika bir araba! 

16. ______, yine yağmur yağacak! 

17. Bu söylediklerimi _______________unutma! 

 

2-mashq. Berilgan so‘zlarni mos o‘rinlarga qo‘ying. 

 

Gıcırtı, cik cik, şırıltı, şıkır şıkır, horultu, meleye meleye,  hav, tik tak,  

tıkırtı, çatır çutur.  

1.Kardeşim kapı..............sından nefret eder. 

2. Zeki’nin..........sundan sabaha kadar uyuyamadım. 

3.................sesi geldiğine göre yakınlarda bir akarsu olmalı. 

4.Yukarıdaki boş odadan gelen.........lar onu ziyadesiyle tedirgin etmişti.  

5.Laf söyleyenlere inat........ oynadım. 

6.Saatin...........ları dikkatimi dağıtıyor, kitaba konsantre olamıyordum. 

7.Ne olduğunu anlamadan ağacın dalı........ kırılıp üzerimize düştü. 

8.Köpeğin..........lamasından korkan Murat, bahçeye girmek istemedi. 

9. Minik bir kuş pencereme konarak......... ötmeye başladı. 
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10.Keçi Ayşe teyzeyi görünce................. yanımıza koştu. 

 

GÜNEŞ VE RÜZGAR MASALI 

 

Bir gün rüzgar Güneş’le konuşuyormuş. Vuvv…Ben senden daha güçlüyüm 

demiş. 

-Öyle mi? Demiş Güneş. 

-Elbette demiş rüzgar. Bunu sana göstereceğim. Bak şu aşağıdaki yaşlı 

adamı görüyor musun? Güneş eğilip bakmış. 

-Görüyorum diye cevap vermiş. 

Rüzgar gururla: 

 

-Gör bak!Onun ceketini çıkaracağım diye konuşmuş. 

Güneş: 

-Peki o zaman demiş. Haydi dene bakalım. Sonra bulutların arkasına 

çekilmiş. Merakla rüzgarı izlemeye başlamış. 

Rüzgar bütün şiddetiyle esmiş. O estikçe yaşlı adam üşümüş.Üşüdükçe 

paltosuna sarılmış. Rüzgar buna öfkelenmiş. Daha da şiddetli esmiş. Bu kez adam 

da paltosunu daha sıkı tutmuş. O ne kadar şiddetli estiyse adam da paltosuna o 

kadar çok sarılmış. Çünkü çok üşüyormuş. 

Rüzgar sonunda pes etmiş. Bu kez sıra Güneş’e gelmiş. Güneş bulutların 

arkasından çıkmış. Yaşlı adama sıcacık gülümsemiş.Yeryüzünü iyice ısıtmış. 

Adam pek sevinmiş. Yeryüzü ısındıkça adam da ısınmış. O da gülümsemeye 

başlamış. 

-Artık paltoya ihtiyacım kalmadı diye düşünmüş. Ve paltosunu 

çıkarmış.Güneş rüzgara dönerek: 

-Gördün mü demiş. Nazik olanlar zorbalardan her zaman daha güçlüdür. 

Yangi so‘zlar: 

çekilmek – chekinmoq 

merak – xavotirlanmoq 



 174 

şiddet – shiddat 

esmek – esmoq 

üşümek – sovuq qotmoq 

öfkelenmek – asabiylashmoq 

pes etmek – taslim bo‘lmoq 

zorba – bezori 

 

Savol va topshiriqlar 

I. Matnni o‘qing va o‘zbek tiliga tarjima qiling. 

II.Matndan  yordamchi so‘zlarni toping. 

III. Matn mazmunini gapirib bering.  

 

BÜNYAN HALILARI 

 

Al, beyaz, mor iplikler... Bir tezgâh, bir kirkit, bir makas. Ve tezgâh önünde 

iki, üç, dört kadın... Parmaklarında sevda, parmaklarında sanat... Kirkit sesleriyle 

başlayıp, kirkit sesleriyle biter günleri. Dudaklarında türküler, yüreklerinde 

doyumsuz bir meşgale, Onlar Orta Anadolu'nun yiğit anaları, fedakâr gelinleri, 

çalışkan kızları, Kayseri iline 40 km ötede bir ilçede yaşıyorlar. Adını bütün 

dünyanın bildiği bir ilçede... Bünyan'da. 

Halı dokuyorlar durmaksızın. Ninelerin ninelerinden kalma bir miras bu 

onlara. Asırlar boyu aynı makas şıkırtılarını, aynı kirkit seslerini duyuyorlar. 

Gözlerini dünyaya çoğunda halı dokunan bir odada açıyor o kadınlar.  

Dolaştınız mı Bünyan sokaklarında hiç? Sağlık mahallesinin bir ucundan 

başlayıp, Şefik'in bayırından tırmanıp. 

Camikebir'i geçip, o eski mezarlığa kadar yürüdünüz mü? Kulaklarınıza 

hemen her evden gelen içli türküleri, kirkit seslerini duydunuz mu? Ve hiç 

Bünyanlı kadınların halı dokuyuşlarını gördünüz mü? Onların sanatkâr 

parmaklarının kirişler arasındaki gidiş gelişlerini seyre daldınız mı? 
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Bu yazı boş bir odada yazılıyor. Ama sırtımı  verdiğim duvarın arkasında halı  

dokuyor evin kızları. Aynı tempoda, aynı güzellikte kirkit vuruyorlar. 

Gözlerini sabah ezanları okunurken açtı onlar. Oturdular  tezgâhın başına. 

Öğle ezanı okundu, mola verdiler biraz. Evin yemeğini hazırladı birkaçı. Biraz 

dinlendikten sonra tekrar işlerinin başına döndüler. Yolcu nasıl yolunda gerekse,  

onlar da halılarının başında gerek. Halı çoktan yarılandı... On beş güne kalmaz 

bitirirler. Sonra evin erkeği alır götürür bir aylık emeğin mahsulünü. Pazarlık yapıp 

satar. Alıcılar da anlar halıdan. Yumuşak mı, sert mi, nakışlarda eksiklik, noksanlık 

var mı, makasını güzel vurmuşlar mı bilir bütün bunları halı alıcısı... Şöyle bir 

ikiye katlar ve dört köşesinin birbirine eşit olup olmadığını, halının eğri dokunup 

dokunmadığını bilir böylece. Az sonra evin erkeği halısını satmış, parasını eve 

getirmiştir. O parayla eve gaz, tuz, yiyecek, giyecek alınacaktır. Kızların çeyizini 

hazırlamak için de ayrılır biraz para... Kızlar parmaklarının derileri soyulsa, 

parmakları kütlese bile mutlu ve mesutturlar. Alın terleriyle çeyiz düzeceklerdir 

çünkü... Zor olmasına zordur halı dokumak ama alışmışlardır onlar. Koca bir ev 

onların göz nuru ile geçinir gider. Bir gelinin, eğer askerdeyse kocası dokuduğu 

halı  parasını ona gönderir. “Haşlık et...” der. Ve böyle sürer gider yıllar. 

Bünyan'da dünyanın güzel halıları dokunur. Türk kadınının sanatkâr parmakları, ne 

eşsiz desenler ve nakışlarla süsler halıları... 

Siz o halılarda Anadolu kızlarının yüreklerini okursunuz, pırılpırılsevgi dolu, 

ışık dolu yüreklerini... 

Hem bir geçim aracı, hem bir tatmin aracıdır halılar onlar için. Halı başında 

doğar, büyür ve ölür onlar. Ölürler ama, arkalarında daha nice asırlar ya bir cami 

içinde üzerinde namaz kılınan, ya bir ev içinde dedesinden torununa miras kalan, 

sanat şaheseri bir halı bırakır Bünyan kadınları... 

 Ahmet Efe 

(Çocuklar Güle Benzer) 

 

Savol va topshiriqlar 

I. Matnni o‘qing va o‘zbek tiliga tarjima qiling. 
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II. Matndan yordamchi so‘zlarni toping, ularning ma’nosini izohlang.  

III. Matn mazmunini gapirib bering. 

 

 

 

MORFOLOGIYA BO‘LIMI YUZASIDAN 

NAZORAT SAVOLLARI 

I variant 

1. Aşağıdaki eklerden şimdiki zaman ekini bulun? 

 a) –di,-dı,-dü,-du                        b)-acak, - ecek. 

 c) -iyor,- ıyor,-üyor,-uyor          d)-ıyordu, -üyordu, -iyordu, -uyordu.     

2. Küçültme isimleri olmayan cümleyi işaretleyin.  

a) Benim canım anneciğim.         b) Arkadaşımın bademciği ağrıyor. 

c) Nehire birçok derecik akıyor.   d) Yavrucak üşümüştü. 

3. Niteleme sıfatları işaretleyin. 

a) doğru söz, sıcak hava                    b) tatlıyı severim, iyilik yap 

c) çok konuşma, doğru otur              d) bu kitap, şu ev 

4. Belirtme sıfatları işaretleyin. 

a) bu kitap, nasıl soru, iki kişi    b) ne yapıyorsun, bunu istemem 

c) temiz oda, küçük çocuk         d) doktor Şima, professor Abdullayev 

5. Soru sıfatlarını işaretleyin. 

a) ne istiyorsun?                                b) kaçar kilo? 

c) hangisi senin?                               d) nasıl gittin? 

6. Belgisiz sıfatları işaretleyin? 

a) çoğu insan, başka gün                   b) çok konuşur, başkası nerede? 

c) bazı öğrenciler, biraz uyu             d) çoğunu okudum, azı geldi 

7. Ünvan sıfatları işaretleyin. 

a) Kanuni Sultan Süleyman, Şehzade Çarlz 

b) Osman Gazi, Ahmet Babur     

c) Kayumova Mehriniso, Asatullayev Sancar 
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d) 201. grup, 204. grup  

8. Asıl sayı sıfatı verilen sırayı işaretleyin. 

a) Üç tane kitap aldım. 

b) Bir gün size gelirim. 

c) Sınava bir gün kaldı. 

d) Elmalar 2,5 kilo geldi. 

9. Kesir sayı sıfatı verilmeyen sırayı işaretleyin. 

a) Ekmeğin çeyreğini yedim. 

b) Paramızın %50’sini biriktiriyoruz. 

c) Yüzde beş kişi bu bilgileri bilmez. 

d) Elmanın yarısını kardeşime verdim. 

10. Hangi cümlede istek kipi eki kullanılmıştır? 

a) Bir bardak çay içtim. 

b) Bir bardak çay içiyorum. 

c) Bir bardak çay ıçerim. 

d) Bir bardak çay içeyim. 

11. Boşlukları doldurun. 

İki ay…   bu  evde kalıyoruz. 

a) önce    b) sonra       c) –dır      d)-mı 

12. Boşlukları doldurun. 

Saat 5’...seni bekliyoruz. 

a) önce    b) sonra     c) –tir      d) -ten beri 

13. Boşlukları doldurun. 

Kitap oku… uyumayı çok sever. 

a)-yarak     b)-yup    c) -madan      d)-p 

14. Boşlukları doldurun. 

Eve git…. bana uğra. 

a)-ip     b)-meli     c) –erek     d)-e 

15. Boşlukları doldurun. 

Selam ver… yanımızdan geçti. 
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a)-ip   b)-dikten sonra   c) –erek    d)-meye 

16. Boşlukları doldurun. 

Merdivenlerden in…çık… bacaklarım ağrıyor. 

a)-ip     b)-ince    c) -erek     d)-e...-a 

17. Boşlukları doldurun. 

 Kaç yıl… bilgisayar kullanıyorsun? 

a) önce    b) sonra   c) –dır    d)-dir 

18. Boşlukları doldurun. 

  Yeni işimiz bize çok para kazan……… . 

  a) –dırdı     b) –tırdı    c) –ırdı     d)-ıttı 

19. Boşlukları doldurun. 

  Bana okumayı ilkokul öğretmenim sev…. . 

a) –dirdi    b) –tırdı   c) –ırdı    d)-ıttı 

20. Boşlukları doldurun. 

    Bu arabayı kime onar….? 

   a) –tırdın   b) –durdun    c) –ıttın   d)-ttın 

21. Boşlukları doldurun. 

   Pastayı anneme pişir…. . 

 a) –tirdim  b) –dirdim  c) –irdim  d)-ttim 

22. Yeterlilik fiilinin olumsuz biçimi gelen cümleyi işaretleyin. 

 a) Ben erken yatmalıyım. 

 b) Hava yağmurluysa pikniğe gidemeyiz. 

 c) Nadire piano çalabilir. 

 d) Akşama doğru dışarıya çıkmayalım. 

23. Yeterlilik fiilinin tahmin anlamını taşıdığı cümleyi işaretleyin. 

 a) Bugün Kamile liseye gelmeyebilir. 

 b) Madina güzel tatlılar yapabilir. 

 c) Abdulbasit , sözlüğünü Babur’a verebilir misin? 

 d) Dersten sonra sinemaya gidebilir miyiz? 

24.Emir kipindeki cümleyi işaretleyin. 
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a) bekle   b) gidiyor     c)gitti       d) bakarım 

25. Belirsiz geçmiş zamanın olumsuzunu bulun. 

a) Ben bu kitabı okumadım. 

b) Ben pilavı sevmiyorum. 

c) Ben yarın gelmeyeceğim. 

d) O dün gelmemiş. 

II variant 

1.İstek kipindeki cümleyi işaretleyin. 

a) Bir bardak çay içtim. 

b) Bir bardak çay içiyorum. 

c) Bir bardak çay ıçerim. 

d) Bir bardak çay içeyim. 

2.  Emir kipindeki cümleyi işaretleyin. 

a) O gelsin mi? 

b) O geliyor mu? 

c) O geldi mi? 

d) O gelecek mi? 

3.Gelecek zaman fiilini işaretleyin. 

a) geliyor 

b) gelecekmiş 

c) gelir 

d) geldi 

4.İmek Fiilini bulun. 

a) Ben çalışıyorum. 

b) Ben avukatım. 

c) Ben geldim. 

d) O  gidecek. 

5. İmek Fiilinin Belirlı Geçmiş Zamanını bulun. 

a) hastaymış 

b) hastaydı 
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c) hastalanmış 

d) hastalandı 

6. Hangi sırada Belirli Geçmiş Zamanın Olumsuz eki kullanılmış?       

a) Ben bu kitabı okumadım. 

b) Ben pilavı sevmiyorum. 

c) Ben yarın gelmeyeceğim. 

d)  O dün gelmemiş . 

7. İstekkipininolumsuzsoru şeklinibulun. 

a) gideyim 

b) gitmesin 

c) gidelimmi? 

d) gitmeyelimmi? 

8. Belirligeçmiş zamankullanı lanekibulun? 

a) geliyor 

b) bekleyecek 

c) söyledi 

d) kalkmış 

9. Hangi sırada Belirli geçmiş zaman olumsuzluk eki doğru yazılmış? 

a) çıktı 

b) çağırmıyor 

c) içmedi 

d) beklemeyecek  

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş isim gelmemekte? 

a) Kapıcı yine ekmek getirmeyi unuttu. 

b) Satıcı meyveleri torbaya koydu. 

c) Bu sıkıcı ortamda çok bunaldım. 

d) Alıcı eşyalarını kasada unuttu. 

11. Fiilden yapılmış olan isimleri işaretleyin. 

a) yanılgı, kötümser, iyimser 

b) bilim, dönüm, deyim 
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c) işçi, aşçı, satıcı 

d) sevinç, sevgi, eksik 

12. Birleşik isimleri işaretleyin. 

a) kahvaltı, postane, hastane 

b) iyilik, kötülük, dostluk 

c) bakan, vezir, reis 

d) bekar, beddua, öğretmen 

13. Uzaklaşma durumu eki eklenmeyen sırayı işaretleyin. 

a) Araştırmacılar dağlarda maden arıyorlar. 

b) Ayşe, liseden yeni çıktı. 

c) Ona pamuktan bir gömlek aldık. 

d) Soğuktan yüzü mosmor oldu. 

14. Türemiş sıfatları işaretleyin. 

a) yalnız, tek, çok 

b) yardımsever, eli açık 

c) açık, büyük 

d) kısa kollu, eğri büğrü 

15. Bileşik sıfatları işaretleyin. 

a) bitmez tükenmez mutluluk; karlı, soğuk bir gün 

b) Ali gibi iyi, senin kadar akıllı 

c) tuzsuz yemek, şekerli kahve 

d) kırmızı gül, az gün 

16. Üstünlük derecesindeki sıfatı işaretleyin. 

a) çok güzel kız 

b) saray kadar büyük ev 

c) çiçekten daha güzel çocuk 

d) en kuvvetli insan  

17. Pekiştirme sıfatları işaretleyin. 

a) avuç avuç su, tertemiz oda 

b) en güzel elbise, pek çok arkadaş 
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c) daha geniş oda, daha yeni araba 

d) birçok adam, biraz ekmek 

18. Küçültme sıfatları işaretleyin. 

a) al al elmalar, darmadağınık oda 

b) irice taş, ufacık çocuk 

c) taze mi taze meyveler 

d) parasal durum, dalgın adam 

19. Fiilden türetilen sıfatları işaretleyin. 

a) şekerli kahve, kışlık kömür 

b) sarışın kız, incecik kumaş 

c) dolu bardak, dalgın adam 

d) sessiz insan, akşamki film 

20. İstek kipinin olumsuz biçiminde olan fiilli cümleyi işaretleyin. 

a) Yemek yemek istemiyorum. 

b) Sözlerimi unutmayasın. 

c) Çay içmek istiyor musun? 

d) Birlikte ders çalışalım. 

21. Emir (Buyruk) kipi kullanılan soruyu bulun. 

a) O gelmesin mi? 

b) O geliyor mu? 

c) Sen gelme. 

d) O gelecek mi? 

22. Gereklilik kipinin eki eklenmiş olan fiilli cümleyi işaretleyin. 

a) Ödevlerini yapmalısın. 

 b) Evleri temizlemem gerek. 

 c) İyi okuman lâzım. 

 d) Erken gitmem gerekiyor. 

23. Gereklilik kipinin sözcük halindeki şekli olan cümleyi işaretleyin. 

 a) Ders çalışmalıyım. 

 b) Eve erken gitmek zorundayım. 
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 c) Arkdaşını beklemeli misin? 

 d) Bu işi yapmamalıyım. 

24. Dilek-şart kipinin olumsuz soru biçimi gelen cümleyi işaretleyin. 

 a) Bugün tiyatroya gidelim mi? 

 b) Neden böyle yapmalısın? 

 c) Keşke sınavımız olmasa. 

 d) Yarın pazara gitmesem mi? 

25. Şart anlamını taşıyan cümleyi işaretleyin. 

 a) Çok çalışsam iyi olur. 

 b) Çok okusa bile hiç bir şeyi anlamıyor. 

 c) Keşke annem yanımda olsa. 

 d) Bugün nineme gitsem mi, gitmesem mi?  

 

Hemen buraya gel! (Emir)  

Çabuk kapıyı aç! (Emir) 

Kötü insanlarla arkadaşlık yapma! (Öğüt)  

Sigara içmeyin! (Öğüt)  

Tanrı yardımcın olsun! (Dilek)  

Çok yaşa! (Dilek)  
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MUSTAQIL  O‘QISH  UCHUN  SHE’RLAR 

 

SAYALIM 

 

Bir diyerek başlarım 

Parmaklarla sayarım. 

Sonra gelir iki, üç, 

Bunu bilmek değil güç. 

 

Ne kolaydır ya altı, 

Şöyledir dört, beş, altı, 

Yedi, sekiz, dokuz, on. 

Sayılara yoktur son. 

 

Neye yetmek bu kadar 

Bellediğim sayılar, 

Bilmeyen hiç bir sayı 

Nasıl sayar parayı? 

Sabri Cemil Yalkut 

 

KİTAPLARIM 

 

En iyi arkadaşım 

Kitaplarımdır benim 

Bitmez tükenmez aşım 

Kitaplarımdır benim 

 

Bilgi, oyun, bilmece,  

Okurum gündüz gece 

En sevimli bılmece 
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Kitaplarımdır benim. 

 

RENKLERİN DİLİ 

 

-Baloncu geldi!.. 

Al, al balonlar. 

Yeşil, mavi, sarı balonlar. 

-Uçan balonlar! 

Haydi koşunuz alınız, 

Sakın geç kalmayınız. 

-Ben mavi balon alırım. 

-Ben de sarı balon alırım. 

-Baloncu amca.Ben de iki tane balonistiyorum.  

Rengi kırmızı beyaz olsun. 

Türk bayrağının rengi kırmızı beyazdır.  

Bayrağımı çok severim.  

Balonlarım o renkten olsun isterim. 

 

HAFTANIN GÜNLERİ 

 

Haftanın günleri yedidir yedi. 

Yedidir, sayın, bakın, 

Yedidir yedi. 

Pazartesi ders var, 

Okullar başlar. 

Salı ya var beş ders, 

Çalışın herkes. 

Çarşamba geç kalma, 

Uykuya dalma. 

Perşembe geç gelme, 



 186 

Yolda eğlenme. 

Cuma geldi, gayret, 

Tatili hak et. 

Cumartesi, pazar, 

Çocuklar oynar. 

 

KİTAP 

 

Okumayı yazmayı 

Gördüm öğrendim senden. 

Büyükleri saymayı, 

Yine sensin öğreten. 

 

Sende bilgi, görgü var, 

Sende bütün gerçekler. 

Sayfalarını açar, 

Okurum birer birer. 

 

Doğruluk ve güzellik 

Senin yolun insana. 

Sensin bize üstelik 

Öğretmen, baba, ana. 

 

Seni temiz tutarım, 

Kirletmem hiçbir zaman. 

Esirgerim, okşarım, 

Usanmam okumaktan. 

İ.Hakki Talas 
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GÜLÜM VAR, GÜLZARIM VAR 

 

Gülüm var, gülzarım var.  

Al yanaklı yârim var.  

Al yanağı nar gibi  

Al alkımı kar gibi  

Dünya güzelliğinin  

Hepsi şunda var gibi. 

Serin seher çağında 

Elma yağıyor bağında 

Şöyle bir mutlu hâli var 

Öyle bir avazı var 

Gözü hep üstünde yiğitlerin 

Aklı başından gidiyor yiğitlerin 

Sesini işittikleri anda. 

Bırak gözleri onda kalsın 

Kimse ümit etmesin  

Benim rahat ceylânım  

Benden başkasına bakmaz  

Benden başka hiç kimse 

Yüreğinde yer etmez. 

Gülüm var, gülzarım var. 

Al yanaklı yârim var. 

Al yanağı nar gibi 

Al alkımı kar gibi 

Dünya güzelliğinin 

Hepsi şunda var gibi. 

Ata Atacanoğlu 
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LİSAN 

 

Güzel dil Türkçe bize,  

Başka dil gece bize,  

İstanbul konuşması  

En saf, en ince bize. 

 

Lisanda sayılır öz  

Herkesin bildiği söz,  

Mânası anlaşılan  

Lügata atmadan göz. 

 

Uydurma söz yapmayız, 

Yapma yola sapmayız,  

Türkçeleşmiş Türkçedir 

 Eski köke tapmayız. 

 

Açık sözle kalmalı,  

Fikre ışık salmalı,  

Müteradif sözlerden  

Türkçesini almalı. 

 

Yollarını benimse. 

Yeni sözler gerekse, 

Bunda da uy herkese. 

Halkın söz yaratmada 

 

Ziya Gökalp 

ANA HEDİYESİ 
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Anam namazında el açmış göğe. 

Allah'a yalvarır: “Yâ Rabbim!” diye: 

-Sensin halk eyleyen bu göğü, yeri, 

Candan şirin olur yavru yâ Allah. 

Benim ömrümden kesip seneleri,  

Yavrumun ömrüne ekle, yâ Allah! 

Bu nedir? Arzuya, dileğe bir bak! 

Gör ki neler geçer ana kalbinden? 

Çoktur bu dünyada hediye, ancak  

Ömürden hediye görmemiştim ben. 

İsterdim, bir ana, bir yavru sözü  

Lügatte sözlerin önünde gide.  

Yüce olduğundan ananın özü,  

Yücedir, büyüktür hediyesi de. 

Çoktur hediyeler insan adına:  

Kıymetli ziynetler, kıymetli taşlar. 

Ana hayat verir öz evlâdına, 

Hem de öz ömründen ömür bağışlar! 

 

Bahtiyar Vahabzade 

            

             DOĞURAN KAZAN 

 

Ödünç bir kazan alır Hoca bir komşusundan; 

Verirken bir tencere yerleştirir içine. 

Komşu sorar: “Bu ne?” 

“Doğurdu senin kazan.” 

Komşusunun ölçü olmaz sevincine. 

Üç beş gün bir zaman geçer aradan, 

Hoca yine kalkar komşuya gider; 



 190 

Bir iki gün için kazanı ister. 

Komşu da: “Hay hay!” der; “Baş üstüne!” der, 

Geçer yine bir zaman. 

Komşu bakar, kazan gelmiyor geri; 

Çekince ayağa çedikleri, 

Hocanın evinde alır soluğu; 

Sorar: “Yahu bizim kazan ne oldu?” 

“Ha! Sizin kazan mı? Sizlere ömür!” 

“Aman Hocam! Kazan bu, nasıl ölür?” 

“Komşum, vallahi saçmaladın yine. 

Kazan neden ölmesin doğursun da? 

Doğurduğuna inanıyorsun da 

Neden inanmıyorsun öldüğüne?” 

Orhan Veli Kanık 

 

               

 

FARKINDA MISIN? 

 

Anneciğim bilmem farkında mısın? 

Söylenmemiş en mübarek en aziz, 

Duygularla çepeçevre çaresiz, 

Sana yöneldiğimin farkında mısın? 

 

Demeden yakın ırak, 

Bulutlarla savrulup ırmaklarla akarak, 

Sana “Anne” diyen dilleri kıskanarak, 

Kapına geldiğimin farkında mısın? 

 

Bütün anneleri düşündüm tek tek, 
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Sensin benim için en güzel örnek, 

Seni dinleyerek, seni görerek, 

Nasıl yüceldiğimin farkında mısın? 

 

Seni görmedim diye bu bahar, 

İçimde bin türlü duygunun isyanı var. 

Turnaların gökyüzünü sevdiği kadar, 

Seni sevdiğimin farkında mısın? 

 

Yavuz Bülent Bakiler 
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LUG’AT 

-A- 

ABD (Amerika Birleşik 

 Devletleri) – AQSH  

acayip –g‘alati 

adet- adad, -ta 

ağıl- og‘ilxona 

ağır- og‘ir 

ağırlamak – mehmon 

qilmoq 

ak - oq 

akıl – aql  

aktarmak – o‘tkazmoq 

alçak gönüllü – kamtar 

aldırmamak – e’tibor 

bermaslik 

alışkanlık - odat 

alın - peshona 

alışmak – o‘rganmoq 

altı – olti  

amaç – maqsad 

amca – amaki  

ameliyat – operatsiya 

ana – bosh, asosiy 

anahtar – kalit 

anırmak – hangramoq 

anlamak – tushunmoq 

anlaşma – kelishuv, 

bitim 

anlaşmak – kelishmoq  

antrenman – mashg‘ulot (sport) 

araba – mashina  

asansör – lift  

asır - asr 

askı –ilgich, ilmoq 

aşırı – ortiqcha, keragidan ortiq 

aşk – muhabbat  

at – ot 

atlamak – o‘zini otmoq 

avuç - hovuch 

ayrı – alohida 

ayrıca – shuningdek  

 

 

-B- 

 

bacanak – boja  

bağımlılık – bog‘lanib qolish 

bakır – mis  

balık – baliq 

bardak – stakan  

barındırmak – sig‘dirmoq, boshpana 

bo‘lmoq 

barış – tinchlik 

baskı – bosim 

başarılı – muvaffaqiyatli  

bavul – jomadon 

bayrak – bayroq  

bebek – chaqaloq  
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bedava – tekin 

beğenmek – yoqtirmoq 

belge – hujjat 

beniz – yuz rangi 

beriki - berigi 

besin – ozuqa  

beslenmek – 

oziqlanmoq 

bıyık – mo‘ylov 

biçim – shakl  

bilezik – bilaguzuk  

bilgi – ma’lumot, bilim 

bilgin – dono, bilimli 

bilgisayar – kompyuter  

bilişim – axborot  

bireysel – individual  

bir türlü – negadir, 

nimagadir 

bisiklet – velosiped 

bodrum – yerto‘la 

boğa – buqa 

borç – qarz 

boşuna – bekorga 

boz – bo‘z 

bölge – hudud 

börek – somsa turi 

bu nedenle – shu 

sababli 

buhar – bug‘ 

buluşmak – uchrashmoq, 

ko‘rishmoq 

bunalım – buhron 

 

-C- 

 

cadde – ko‘cha (prospekt) 

cam – oyna, shisha 

cambaz – dorboz  

ceket – pidjak  

cennet – jannat  

cep – cho‘ntak  

cephe – front  

cimri – xasis 

civciv –jo‘ja 

cömert –saxiy  

cüzdan – hamyon 

 

-Ç- 

 

çaba – harakat, g‘ayrat 

çabalamak – harakat qilmoq,  

g‘ayrat qilmoq 

çabucak – tezgina  

çağ – davr  

çakmak – yondirgich  

çalışkan – tirishqoq, a’lochi 

çalmak – chalmoq 

çalmak – o‘g‘irlamoq  

çanta – sumka  
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çarşaf – choyshab 

çarşı – bozor  

çatal – vilka  

çaydanlık – choynak 

çelenk – gulchambar 

çelik – po‘lat  

çeşitli – turli 

çevre – atrof, muhit 

çıban – yara 

çıplak – yalang‘och 

çiçek – gul 

Çin - Xitoy 

çoban – cho‘pon 

çoğunlukla – ko‘pincha 

çorap – paypoq 

çorba – sho‘rva 

çöp – axlat 

çözüm – yechim 

çubuk – cho‘p 

 

-D- 

 

daire – kvartira 

dal – shox 

dam – tom 

dans etmek – 

raqsgatushmoq 

davranış – xatti-harakat 

davul – dovul, baraban 

dayanmak – suyanmoq, chidamoq 

dayı – tog‘a 

dede – bobo  

dedikodu – g‘iybat 

defa –marta 

defalarca – birnechamarta 

değil – emas  

değirmen – tegirmon  

değişik – farqli 

değnek – kaltak, tayoq 

demet – dasta 

denetlemek – tekshirmoq 

derin – chuqur 

derken – shu payt 

diğer – boshqa 

dizi – serial 

doğa – tabiat 

doğmak – tug‘ilmoq 

doğurmak – tug‘moq 

doktor – shifokor 

dolap – shkaf 

dolaşım sistemi – 

qonaylanishsistemasi 

dondurma – muzqaymoq 

dondurmak – qotirmoq 

dosya – fayl, papka 

doz – doza 

dönem – davr 

duman – tutun 

durum – ahvol, holat 
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düğün – to‘y 

düşmek – yiqilmoq 

düşünce – fikr 

düşünmek – o‘ylamoq 

düz – tekis 

 

-E- 

 

eğitim – ta’lim-tarbiya 

ek – qo‘shimcha 

ekmek – non  

eksiklik – nuqson, 

kamchilik 

ekşi – nordon 

emekli – nafaqaxo‘r 

enişte – pochcha 

erken – vaqtli 

esmer – qora sochli  

eş – turmush o‘rtoq 

eşofman – sport kiyimi 

et – go‘sht 

etek – etak, yubka 

ev – uy   

evcil – xonaki 

evlenmek – 

turmushqurmoq 

 

-F- 

 

fakir – kambag‘al 

fare – sichqon 

fırtına – bo‘ron 

fil – fil 

fiil – fe’l   

filiz – shox, butoq 

fincan – chashka 

fiyat – narx 

fotoğraf – surat, rasm 

frenlemek – to‘xtatmoq 

 

-G- 

 

galiba – shekilli 

garip – g‘alati 

geçici – o‘tkinchi 

geçinmek – hayotkechirmoq 

geçit – o‘tish joyi 

gelin - kelin 

gelişmek – rivojlanmoq 

gemi – kema 

genelge - majlis 

genellikle – odatda 

gerçek – haqiqat  

gerçekten – haqiqatan 

gereksinim – ehtiyoj 

gerginlik – tarang vaziyat 

gevşek – bo‘sh, bo‘shashgan 

gezegen – sayyora 

gezi – sayr, sayohat 

gitar – gitara 
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gizlemek – yashirmoq  

gol – gol  

göç – ko‘chish 

göçmen – ko‘chmanchi  

göğüs – ko‘krak  

gökkuşağı – kamalak  

gökyüzü – osmon 

göl – ko‘l 

gömlek – ko‘ylak 

görev – vazifa 

gözenek - glazok 

gözlemek – kuzatmoq  

gözlük – ko‘zoynak  

güçlük – qiyinchilik 

gül – atirgul   

gümrük – bojxona  

gürültü – shovqin 

güven – ishonch  

güvenmek – ishonmoq 

-H- 

 

hafif – yengil  

hafta sonu – dam olish 

kuni 

haftaya – kelasi hafta 

hala – amma 

hâlâ – haligacha 

halı – gilam 

hangi – qaysi 

hap - tabletka 

hapşırmak – aksaurmoq 

hasım – raqib, dushman 

haşlamak – qaynatmq 

hatırlamak – eslamoq 

havlamak – vovullamoq 

havlu – sochiq 

hay hay – bajonidil 

hayalet – arvoh 

hediye – sovg‘a 

helikopter – vertolyot 

hemen – darhol 

hemen hemen – deyarli 

hepsi – barchasi 

herkes – barcha, hamma 

hırsız – o‘g‘ri  

hoşlanmak – yoqtirmoq 

hoşuna gitmek – yoqmoq 

höparlör – kolonka, karnay 

hukuk – huquq 

huy – fe’l-atvor 

 

-I- 

 

ırk – ırq 

ırmak – daryo 

ıspanak – ismaloq 

ışık – chiroq  

 

-İ- 
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iç – ich 

ifade – ifoda 

iğne – igna 

ihracat – eksport 

ihtiyaç – ehtiyoj 

ihtiyar – keksa 

ikiz – egizak 

ilgi – e’tibor, qiziqish 

ilim – ilm 

inat – o‘jarlik 

inatçı – o‘jar 

ince – ingichka 

İngiltere – Angliya 

inmek – tushmoq 

İnşallah – Xudo xohlasa 

intizam – intizom 

ip – ip 

istikrar – barqarorlik 

it – it 

ithalat – import 

izlemek – kuzatmoq, 

ko‘rmoq 

 

-J- 

 

jet – harbiy samolyot 

jeton – jeton 

 

-K- 

 

kaç – qancha 

kadın – ayol 

kahvaltı – nonushta 

kahvaltılık – nonushtada yeyiladigan 

narsa 

kale – qal’a 

kalem – qalam, ruchka 

kalın – qalin 

kalkınmak – rivojlanmoq 

kâlp nakli – yurakalmshtirish 

kamp – lager 

kandırmak – aldamoq 

kanepe – o‘rindiq, skameyka 

kanmak – aldanmoq 

kanser – saraton kasalligi 

kantin – bufet 

kapı – eshik 

kara – 1. qora 2. yer 

kare – kvadrat 

karı – xotin 

karınca – chumoli 

karne –o‘quvchikundaligi 

karşılamak – qarshiolmoq 

karyola – kravat 

kasa – kassa 

kase – kosa 

kasiyer – kassir 

kavga – janjal 

kaynak – manba 

kaynakçı – payvandlovchi 
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Kazakistan – 

Qozog‘iston 

keçi – echki 

kedi – mushuk 

kelebek – kapalak 

kepenk – tirgak 

(eshikniki) 

Kırgızistan – 

Qirg‘iziston 

kırk – qirq 

kırlangıç – qaldirg‘och 

kıskanmak – 

qizg‘anmoq 

kıvılcım – cho‘g‘ 

kıyma – qiyma 

kızartmak – qovurmoq 

kızgın – jahlichiqqan 

kızmak – jahlichiqmoq 

kibrit – gugurt 

kilit – qulf 

kimi – ba’zi 

kimlik kartı – 

shaxsnitasdiqlovchi 

guvohnoma 

kimyasal – kimyoviy 

kitaplık – kitobjavoni 

koca – 1. er 2. kap-katta 

koç – qo‘chqor 

kolay – oson 

koltuk – 1. qo‘ltiq 2. kreslo 

kolye – taqinchoq (bo‘yinga  

taqiladi) 

komik – kulguli 

konser – konsert 

konu – mavzu 

konuk – mehmon 

Kore - Koreya 

korkmak – qo‘rqmoq 

kova – chelak 

köfte – kotlet 

kök – ildiz 

köşe – burchak 

köy – qishloq 

kule – minora 

kumral – mallasoch 

kusursuz – nuqsonsiz 

kuş– qush 

kuşak – 1. belbog‘ 2. avlod 

kuşkulanmak – shubhalanmoq 

kuşkusuz – shubhasiz 

kutsal – muqaddas 

kuyumcu – zargar 

kuzen – xolavachcha, ammavachcha 

kükremek – o‘kirmoq 

küp – ko‘zaidish 

 

-L- 

 

leylek – laylak  
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liste – ro‘yxat 

Londra - London 

lütfen – marhamatqilib, 

iltimos 

 

-M- 

 

maalesef – afsuski 

macera – sarguzasht 

maç – musobaqa 

makas – qaychi 

mandalina – mandarin 

masa – stol 

matem – motam 

melemek – maramoq 

mendil – dastro‘mol 

merak etmek – 1. 

tashvishlanmoq 

      2. qiziqmoq 

mezuniyet – bitiruv 

milyon – million 

mis koku – xushbo‘yhid 

moral – kayfiyat 

Moskova – Moskva 

muayene etmek – 

tekshirmoq (shifokor) 

muhallebi – shirinlik 

turi 

muhtar – oqsoqol 

mutlu – baxtli 

mücadele etmek – kurashmoq 

müsait – bo‘sh 

müşteri – mijoz 

 

-N- 

 

nabız – puls 

nane – yalpiz   

naylon – salafan, klyonka 

neden – 1. nimauchun 2. sabab 

neredeyse – deyarli 

nesil – nasl 

neşe – xursandchilik 

nezle – tumov 

niçin – nimauchun 

nine – buvi 

nüfus – aholi 

 

-O- 

 

oda – xona 

ok – o‘q 

okul – maktab 

olay – voqea, hodisa 

oldukça – juda ham 

on – o‘n 

onarmak – tuzatmoq, ta’mirlamoq 

oran – nisbat 

ortam – muhit 

ot –o‘t 
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otel – mehmonxona  

otomobil – avtomobil  

oysa – vaholanki 

 

-Ö- 

 

öbür – boshqa 

ödev – vazifa 

ödünç – qarz 

öfkelenmek – 

jahlichiqmoq 

öğrenci – o‘quvchi 

öğretmen – o‘qituvchi 

öğün – mahal 

ölçülü – o‘lchovli 

örneğin – masalan 

örtü – yopinchiq 

örümcek – o‘rgimchak 

öteki – boshqa 

ötmek – sayramoq 

övmek – maqtamoq 

Özbekistan – 

O‘zbekiston 

özdeş – bir, birxil 

özel – shaxsiy, maxsus 

özellik – xususiyat 

özellikle – ataylab, 

maxsus, ayniqsa 

özlemek – sog‘inmoq 

 

-P- 

 

pahalı – qimmat 

paket – paket, quti 

papağan – to‘tiqush 

parti – bazm, kecha 

pasta – 1. krem 2. tort 

pek – juda, unchalik 

peki – xo‘p, mayli, yaxshi 

pekmez – shinni 

pencere – deraza  

peynir – pishloq 

pide – non turi  

pis koku – badbo‘yhid 

pişman – pushaymon 

posta – pochta 

poşet – paket 

proje – loyiha 

 

-R- 

 

radyo – radio  

raf – tokcha 

rahatlatıcı – tinchlantiruvchi 

rahatlık – tinchlik, osoyishtalik 

rastlamak – uchratmoq 

reçel – murabbo 

reyon – bo‘lim (savdobo‘limi) 

Rusya – Rossiya 

rüzgâr – shamol  
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-S- 

 

saat – soat 

saç – soch 

saçmalamak – 

aljiramoq 

sağ – o‘ng 

sağır – kar 

sağlamak – 

ta’minlamoq 

sakin – sokin, tinch 

saklamak – yashirmoq, 

saqlamoq 

s   aldırganlık – 

tajovuzkorlik 

salgın – epidemiya 

salıncak – belanchak 

sandal – sol 

sanık – gumondor 

sap – sop 

sarı – sariq  

sarışın – sariqsochli 

satranç – shaxmat 

savaş – jang 

seçmek – tanlamoq 

semer – egar 

semt – tuman 

seneye – kelasiyil 

sepet – savat 

serinkanlı – sovuqqon 

sert - qattiq 

seyahat – sayohat 

seyirci – tomoshabin 

seyretmek – tomoshaqilmoq 

sıcak – issiq 

sık sık – tez-tez 

sınırlı – chegaralangan 

sıra – 1. navbat 2. parta 3. payt 

silâh – qurol 

simit – teshikkulcha 

sindirim – hazm 

sinema – kino 

sinirli – asabiylashgan, jahlichiqqan 

siyah – qora 

sofra – dasturxon 

soğuk – sovuq  

sokak – ko‘cha 

sol – chap 

soluk – 1. nafas 2. so‘lg‘in 

sonuç – natija 

soru – savol 

sorumlu – mas’ul 

sorumluluk – mas’uliyat 

soygun – o‘g‘irlik 

söz gelimi – masalan 

sözlük – lug‘at 

suç – ayb, gunoh 

suçlu – aybdor, gunohkor 

sur – qal’adevori 
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sürdürmek – 

davomettirmoq 

süre – muddat, vaqt 

sürekli – muntazam 

sürü – gala 

 

-Ş- 

 

şaka – hazil 

şapka – shapka 

şarkı – qo‘shiq 

şaşırmak – 

hayronqolmoq 

şaşkınlık – hayrat 

şemsiye – soyabon 

şimdilik – hozircha 

şimşek – chaqmoq 

şirket – firma 

şişe – shisha 

şişman – semiz 

 

-T- 

 

tabak – tarelka 

taban – pol 

tablo – manzara 

takı – zakolka 

takım – jamoa, 

komplekt 

tanık – guvoh 

tansiyon – qonbosimi  

tas – tog‘ora 

taşınmak – ko‘chmoq 

tavan – shift 

tavşan – quyon 

taze – barra, navnihol 

tebeşir – bo‘r 

tedavi etmek – davolamoq 

tek – bitta, yagona 

tekne – kema 

temas – aloqa 

tembel – dangasa 

temiz – toza 

temsil etmek – vakilbo‘lmoq 

tencere – qozon 

tercih etmek – afzalko‘rmoq 

tereyağı – sariyog‘ 

terzi – tikuvchi 

teyze – xola 

tıkamak – yopmoq, berkitmoq 

tıpkı – xuddi 

tişört – futbolka 

tohum – urug‘ 

tomurcuk – kurtak 

top – to‘p 

topal – cho‘loq 

toplantı – majlis 

tören – marosim 

tuğla – g‘isht 

tuhaf – g‘alati 
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tutuşmak – yonmoq 

tüketmek – 

iste’molqilmoq 

 

-U- 

 

ucuz - arzon 

uçak – samolyot 

ufak – mayda 

uğramak – uchramoq 

uğraşmak – 

mashg‘ulbo‘lmoq 

uğurlamak – kuzatmoq 

uğursuz – shumqadam 

ulumak – uvlamoq 

uluslararası – xalqaro 

uslu – esli 

utanmak – uyalmoq 

uygarlık – sivilizatsiya 

uygulamak – 

amalgatatbiqetmoq 

uzak – uzoq 

uzun – uzun 

 

-Ü- 

 

ücret – narx, qiymat 

üç – uch 

ünlü - mashhur 

üretkenlik – yaratuvchanlik 

üstelik – ustiga-ustak 

üşenmek – erinmoq 

üşümek – sovqotmoq 

ütü – dazmol 

 

-V- 

 

valiz – jomadon 

vallahi – Xudohaqqi 

vapur – paroxod 

vazgeçmek – vozkechmoq 

vazo  - vaza 

vergi – soliq 

verimli – samarali 

vitrin – vitrina 

 

-Y- 

 

yabancı – begona 

yabanî – yovvoyi 

yakışıklı – kelishgan 

yaklaşık - ...gayaqin 

yansıtmak – aksettirmoq 

yapay – sun’iy 

yaprak – barg 

yaşam – hayot 

yaşıt – tengdosh 

yaşlı – keksa 

yavaş – sekin, asta 
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yavru – bola 

(hayvonbolasi) 

yetenek – qobiliyat 

yetenekli – qobiliyatli 

yoğurmak – qormoq 

yorgun – charchagan, 

horg‘in 

yorulmak – charchamoq 

yumruk – musht 

yumurtlamak – 

tuxumqo‘ymoq 

yumuşak – yumshoq 

yurt – 1. yurt 2. 

yotoqxona 

yuvarlak – yumaloq 

yüzyıl – asr 

 

-Z- 

 

zannetmek – 

debo‘ylamoq 

zarf – konvert 

zavallı – bechora 

zayıf – ozg‘in 

zeytin – zaytun 

zıplamak – sakramoq 

ziraat – dehqonchilik 

zor – qiyin 

zorla – majburlab 

zorluk – qiyinchilik 

zorunlu – majburiy 
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MUNDARIJA: 

 

1-§.Fe’lning xoslangan shakllari. Harakat nomi – Fiilimsiler (Yatık Fiiller). 

İsim-Fiil............................................................................... 

2-§.Sifatdosh-Sifat-Fiil (Ortaç)........................................................ 

3-§.Ravishdosh .Bog‘lovchi ravishdosh –Zarf-Fiiller. Ulama  

Zarf-Fiili..........................................................................................  

4-§.Payt ravishdoshlari- Zaman Zarf-Fiilleri................................... 

5-§.Payt ravishdoshlari- Zaman Zarf-Fiilleri................................... 

6-§.Holat ravishdoshlari- Durum  Zarf-Fiilleri................................ 

 7-§. Sabab ravishdoshlari -Sebep ZarfFiilleri................................ 

8-§.Qiyoslovchi ravishdoshlar - Karşılaştırma Zarf-Fiilleri........... 

9-§.Zidlov ravishdoshlari - Karşıtlama Zarf-Fiilleri....................... 

10-§.Fellarning  murakkab zamonlari – Fiilin Bileşik Zamanları. Hikaye 

Bileşik Zamanları.......................................................... ..... 

11-§.Rivoyat murakkab zamon shakli –Rivayet Bileşik  Zamanları .... 

12-§.Shart murakkab zamon shakli - Şart Birleşik Zamanları....... 

13-§.Fe`lning tuzilishiga ko‘ra turlari. Sodda fe`l. Fe`lning mastar (noaniq) 

shakli. Fe`l yasovchi qo‘shimchalar-Yapılarına Göre Fiiller. Basit Fiil. Mastar Fiil. 

Fiil Türeten Ekler......................................... 

14-§. Qo‘shma fe`l shakllari. Yordamchi fe`llar - Bileşik Fiiller. ardımchı 

Fiiller............................................................................. 

15-§.  Ko‘makchi fe’llar. Imkoniyat fe’li. Tezlik fe’li –Tasvir Fiilleri. 

Yeterlilik Fiili. Tezlik Fiili........................................................... 

16-§.   Davomiylik fe`li.Taxmin fe`li –Sürerlik fiili. Yaklaşma 

fiili................................................................................................ 

17-§. Ot kesim - İmek Fiili……………………………………… 

18-§. Yordamchi so‘z turkumlari. Ko‘makchi. Yuklama. Bog‘lovchilar - 

Edatlar. Son Çekim Edatları. Bağlaçlar. Sona Gelen Edatlar 

…....................................................................................... 
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19-§. Alohida so‘zlar guruhi. Undov va taqlid so‘zlar. Modal so‘zlar - 

Ünlemler. Yansıma sözcükleri.......................................................   

Mustaqil o`qish uchun she`rlar..........................................................  

Lug`at............................................................................................... 
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Содержание: 

 

1-§.Функциональные формы глагола.Именной глагол. 

2-§.Причастие. 

3-§.Деепричастие. Соединительное деепричастие. 

4-§.Деепричастия времени. 

5-§.Деепричастия времени. 

6-§.Деепричастия состояния. 

7-§. Деепричастияпричины. 

8-§.Сравнительные деепричастия. 

9-§.Противопоставительные деепричастия. 

10-§.Сложные времена глагола . Определённые прошедшие сложные 

времена глагола. 

11-§.Сложные времена глагола . Определённые прошедшие сложные 

времена глагола. 

12-§.Неопределённые прошедшие сложные времена глагола. 

13-§.Неопределённые прошедшие сложные времена глагола. 

14-§.Условные сложные времена глагола. 

15-§.Условные сложные времена глагола. 

16-§.Виды глаголов по составу. Простой глагол. Неопределённая форма 

глагола. Аффиксы, образующие глагол. 

17-§.Виды глаголов по составу. Простой глагол. Неопределённая форма 

глагола. Аффиксы, образующие глагол. 

18-§. Сложные формы глагола.  

19-§. Вспомогательные глаголы. 

20-§.  Форма возможности и невозможности.  

21-§. Глагол скорости. 

22-§.Глагол продолжительности. Глагол приблизительности. 

23-§. Именное сказуемое. 
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24-§. Вспомогательные и служебные части речи.Союзы.Предлоги. 

Частицы.Междометия. 

25-§. Вспомогательные и служебные части речи. Частицы.Междометия. 

26-§. Отдельная группа слов. Слова восклицания. Звукоподражания.  

27-§. Синтаксис.Словосочетания и их виды. 

28-§.Члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. 

29-§.Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Обстоятельство. 

30-§.Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

Обстоятельство. 

31-§. Однородные члены предложения. Обращение. 

32-§.Виды предложений по цели высказывания. 

33-§. Виды предложений по составу. Виды предложений по порядку 

членов предложения. 

 34-§. Виды предложений по выражению сказуемого. 

35-§. Прямая речь.  

36-§. Косвенная речь. 

37-§.Практика перевода. Работа над текстом. 

38-§. Пунктуация. Употребление знаков препинания. 

39-§. Лексикология. Слово и лексема. Однозначные и многозначные 

слова.  

40-§. Прямой и переносный смысл. 

41-§.Типы слов, связанных со значением :омонимы, синонимы, 

антонимы.  

42-§.Типы слов по сфере употребления: диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргоны, вульгаризмы, варваризмы, эвфемизмы. 

43-§.Фразеология. Фразы. 

44-§. Практика перевода. Работа над текстом. 

45-§. Практика перевода. Работа над публицистическим текстом. 

Тексты для улучшения турецкой устной речи. 
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